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Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1993 και δέχτηκε τους πρώτους
φοιτητές του τον Οκτώβριο του 1995. Προσφέρει πτυχίο δύο ειδικεύσεων, κλασικής
και βυζαντινής και νεοελληνικής, ενώ περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του
μαθήματα γλωσσολογίας. Πρόσφατα έκανε τα απαιτούμενα βήματα για την ίδρυση
γλωσσολογικής ειδίκευσης, η οποία θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 20182019. Το 2015 συμπλήρωσε είκοσι χρόνια λειτουργίας, και με αυτή την αφορμή,
διοργάνωσε διεθνές συνέδριο γύρω από τον θεματικό άξονα των ταυτοτήτων
ιδωμένων από την οπτική των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που
θεραπεύονται στο Τμήμα.
Ο παρών τόμος αποτελεί, λοιπόν, το Α' μέρος των Πρακτικών του Διεθνούς
Επετειακού Συνεδρίου με τον τίτλο "Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία", που
διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2015, στην Κομοτηνή, για τον εορτασμό των είκοσι
χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης. Ο συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει κείμενα, έπειτα από
κρίση, ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο παραπάνω συνέδριο και εντάσσονται
στις θεματικές της κοινωνιογλωσσολογίας, φρασεολογίας, λαογραφίας, φιλοσοφίας,
αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας. Το Β' μέρος, που θα ακολουθήσει, θα
περιλαμβάνει κείμενα από τον χώρο της νεοελληνικής και βυζαντινής λογοτεχνίας.
Το συνέδριο επιχείρησε να μελετήσει διεπιστημονικά, υπό το πρίσμα
διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, το ζήτημα των πολλαπλών ταυτοτήτων
(εθνικών, έμφυλων, φυλετικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών) στη
γλώσσα, τη λογοτεχνία και την τέχνη και να συζητήσει την έννοια της ταυτότητας σε
(συν)οριακές γεωγραφικές περιοχές, όπως η Θράκη ως πεδίου πολιτισμικής
ώσμωσης.
Η έρευνα σχετικά με το ζήτημα των ταυτοτήτων είναι μεγάλη (Kroskrity 1993;
Bauman 2000; Brown 2000, Dubar 2000; Ellemers, Spears & Doosje 2002,
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Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003; Joseph 2004; De Fina, Schiffrin &
Bamberg 2006, Jenkins 2007). Η δε έννοια της ταυτότητας εμπερικλείει αναπόφευκτα
διαθέσιμες κατηγοριοποιήσεις, τις οποίες τα υποκείμενα εφαρμόζουν στους εαυτούς
τους ή στους 'άλλους' και οι οποίες οδηγούν αναπόδραστα σε διαδικασίες ένταξης ή
αποκλεισμού σε ομάδες. H πρόσληψη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση του 'άλλου'
γίνεται με βάση μια σειρά παράγοντες όπως, μεταξύ άλλων, το ύφος ή οι γλωσσικές
επιλογές. Ταυτόχρονα η κατηγοριοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της ομογενοποίησης,
που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιβεβλημένη και φυσικοποιημένη από θεσμούς
εξουσίας ομοιότητα, η οποία προκύπτει μέσα από διαδικασίες στερεοτυπικής
απόδοσης χαρακτηριστικών (πβ. έμφυλες ταυτότητες, φυλετικές ταυτότητες) ή
αποσιώπησης των διαφορών εντός ομάδας και υπερπροβολής τους σε σύγκριση με
τους εκτός ομάδας (Αρχάκης & Τσάκωνα 2011).
Η επιλογή διοργάνωσης ενός συνεδρίου με τη συγκεκριμένη θεματική και τους
παραπάνω σκοπούς αποτελεί στοιχείο του ύφους και της δράσης του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας και, υπό αυτή τη λογική, θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος της
ταυτότητάς του. Θα είχε, κατά συνέπεια, ενδιαφέρον, εδώ, να αφιερώσουμε λίγες
γραμμές, προκειμένου να αναδείξουμε στοιχεία της ταυτότητας του Τμήματος στη
δεδομένη συγχρονία, μια και η ταυτότητα δεν είναι κάτι στατικό, αναλλοίωτο και
αμετάβλητο στο χρόνο, αλλά υπό συνεχή διαπραγμάτευση και διαμόρφωση. Μα πριν
το επιχειρήσουμε, θα ήταν ίσως σκόπιμο να αναφερθούμε στα ορισματικά
χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής ταυτότητας ενός πανεπιστημιακού τμήματος.
Τι είναι αυτό που καθορίζει, λοιπόν, την ταυτότητα ενός Tμήματος; Το τρίπτυχο
αποστολή

(mission),

όραμα

(vision)

και

στρατηγική

(strategy)

αποτελούν

αναμφισβήτητα έννοιες-κλειδιά που καθορίζουν την 'ιδεατή' ταυτότητα του
Τμήματος, η οποία διατυπώνεται συνήθως στα καταστατικά κείμενα του Τμήματος
και στην έκθεση σκοπιμότητας της ίδρυσής του. Η ιδεατή αυτή ταυτότητα μπορεί να
συγκλίνει -ή όχι- με την 'πραγματωμένη' ταυτότητα, η οποία αντανακλά το τι ακριβώς
ε ί ν α ι το Τμήμα: οι διαφορετικές ομάδες που το απαρτίζουν -φοιτητές, καθηγητέςκαι οι μεταξύ τους σχέσεις (είναι σχέσεις ισότητας, εξουσίας;), η οργανωτική του
δομή και ο τρόπος λήψης αποφάσεων (είναι συμμετοχικός, αυταρχικός;), η
φιλοσοφία του (χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια;), οι στρατηγικές
επιλογές, το πρόγραμμα σπουδών του (καλλιεργεί κριτικά εγγράμματους αποφοίτους,
ενισχύει την αυτενέργεια ή πριμοδοτεί την αποστήθιση;), οι στόχοι του, οι υπηρεσίες
που παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό που το αποτελεί, αλλά και στην κοινωνία, οι
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ικανότητες που καλλιεργεί στους αποφοίτους του, οι σχέσεις του με άλλα ομοταγή
τμήματα, κτλ.. Το brand name του Tμήματος, τέλος, αναφέρεται στο πώς η ταυτότητα
αυτή προβάλλεται και γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. Με άλλα λόγια, η
ακαδημαϊκή ταυτότητα του Τμήματος περιλαμβάνει:
 Τη σαφή διατύπωση της αποστολής του, τις αξίες

και τα μοναδικά

χαρακτηριστικά που το προσδιορίζουν σε σχέση με άλλα ομοταγή τμήματα
(identity concept),
 το σχεδιασμό και δημιουργία ενός πλαισίου προδιαγραφών, διαδικασιών και
οδηγιών για τη συστηματική έκφραση αυτής της ταυτότητας (identity plan),
 την ενσωμάτωση και ανάδειξη αυτής της ταυτότητας σε κάθε δράση με την
οποία το Τμήμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό (αναπαράσταση της
ταυτότητας, brand name).
Ας εξετάσουμε ένα-ένα τα παραπάνω σημεία σε σχέση με το Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας. Η προθεσιακή διάσταση που αντικατοπτρίζεται στη σκοποθεσία και τις
επιδιώξεις του Τμήματος αντανακλά τις αξίες και τα ιδεώδη του, όπως αυτά
εξελίχθηκαν και ιεραρχούνται σε κείμενα που ξεκινούν από το ιδρυτικό ΦΕΚ του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, έως τους σύγχρονους οδηγούς Σπουδών του, άλλα
κείμενα στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στις πρακτικές του.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) ιδρύθηκε με το ΠΔ
365/93 (ΦΕΚ 156/13-09-1993) το οποίο προβλέπει ως σκοπό λειτουργίας του
Τμήματος:
α) Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο κλασικό, βυζαντινό και νεοελληνικό
κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει
γραπτά μνημεία,
β) Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του
Ελληνισμού διαχρονικά,
γ) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Η αρχική αυτή στοχοθεσία, όπως αποτυπώνεται στο ιδρυτικό ΦΕΚ, αποτέλεσε,
με την αλλαγή της διοίκησης στο Τμήμα, αντικείμενο προβληματισμού, ζυμώσεων
και έντονων συζητήσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ζυμώσεων, αλλά και της
ανατροφοδότησης που έλαβε το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας κατά την εξωτερική
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του αξιολόγηση, τον Ιανουάριο του 2014, ήταν η αλλαγή πρακτικών και η διατύπωση
νέων στόχων που να βελτιώνουν τη διεθνή παρουσία του Τμήματος και να
ενδυναμώνουν καθηγητές και φοιτητές, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες
διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες να εναρμονίζονται με τα σύγχρονα δεδομένα και
απαιτήσεις. Όπως προκύπτει λοιπόν από πιο πρόσφατα κείμενα, οι νέοι στόχοι του
τμήματος είναι α) να καλλιεργεί στους πτυχιούχους του καινοτόμες ικανότητες που
θα τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της αγοράς
εργασίας, απασχολούμενοι σε εναλλακτικά εργασιακά πλαίσια, β) η ενίσχυση της
εξωστρέφειας του Τμήματος, γ) η ενδυνάμωση των δεσμών του Τμήματος με την
τοπική κοινωνία.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, επιλέχθηκε μία διττή στρατηγική που
περιλαμβάνει:
α) Την τακτική διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, καθώς και διαρκείς
προσκλήσεις ερευνητών μεγάλου κύρους και εγνωσμένης αξίας από την Ελλάδα και
το εξωτερικό για διαλέξεις, ανοικτές στο κοινό της πόλης, που δίνουν τη δυνατότητα
σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του να γνωρίσουν διακεκριμένους
επιστήμονες από την αλλοδαπή ή την ημεδαπή, και να έχουν παρακολουθήσει,
ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, διαλέξεις ειδικών
γύρω από σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ή καινοτόμες δράσεις. Ταυτόχρονα,
όλα τα παραπάνω δίνουν την ευκαιρία στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος να αναπτύξουν
έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που
βρίσκονται στο προσκήνιο της έρευνας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύονται στο
Τμήμα, να ενημερωθούν για νέες τάσεις στον χώρο της φιλολογίας και της
γλωσσολογίας, να αναδείξουν τη δική τους αξιόλογη έρευνα, αλλά και να προβάλουν
τα επιτεύγματα του Τμήματος και τη συνεισφορά του στη σύγχρονη φιλολογική
επιστήμη.
β) Την ενσωμάτωση, στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,

κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση αφενός
ασκεί τους φοιτητές μέσω

βιωματικών δράσεων σε χώρους όπως η Δημοτική

Βιβλιοθήκη του Δήμου Κομοτηνής και άλλων πόλεων, το Κοινωνικό Φροντιστήριο,
το Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης Europe Direct, Εφημερίδες, Ραδιοφωνικοί
σταθμοί και Μουσεία, τους φέρνει σε επαφή με τη μουσουλμανική μειονότητα
εστιάζοντας στην επιτυχή κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, και τους
καλλιεργεί νέες δεξιότητες που διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.
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Αφετέρου, αποτελεί σημείο διεπαφής με την τοπική κοινωνία και τις ομάδες που την
απαρτίζουν

(πλειονότητα-μειονότητα),

συμβάλλει

στην

ανάπτυξη

δικτύων

συνεργασίας με τοπικούς φορείς και ενισχύει τη διαχείριση της υλικής και άυλης
πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής.
Κατά συνέπεια, παρατηρείται μια μετεξέλιξη ως προς την αποστολή και το
όραμα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, που εναρμονίζεται με το μοντέλο των
σύγχρονων ανοικτών στην κοινωνία τμημάτων, που καλλιεργούν το σεβασμό στη
διαφορετικότητα και παράγουν προστιθέμενη αξία στις κοινωνίες όπου λειτουργούν.
Αυτό το επιτυγχάνουμε με νέες μορφές παραγωγής της γνώσης, και την υιοθέτηση
νέων μοντέλων μάθησης, και διδασκαλίας, ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να είναι
κριτικά σκεπτόμενοι και να προσαρμοστούν για την εκπαίδευση όχι μόνο των
μελλοντικών εκπαιδευτικών, αλλά και να αποκτήσουν νέες ικανότητες που θα τους
διασφαλίσουν

εναλλακτικές

προοπτικές

απασχόλησης

ακόμη

και

εκτός

παραδοσιακών εκπαιδευτικών πλαισίων (σύνδεση πανεπιστημιακών σπουδών και
αγοράς εργασίας).
Η νέα αυτή στοχοθεσία αντικατοπτρίζεται

και

στο

φοιτητοκεντρικό

αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει έναν
πυρήνα 20 υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού (α' κύκλος) που καθορίζουν τις βασικές
γνώσεις που πρέπει να έχει ο απόφοιτος του Τμήματος, και έναν δεύτερο πυρήνα 20
μαθημάτων (β' κύκλος), τα οποία μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής από πληθώρα
προσφερόμενων μαθημάτων, προκειμένου να αποκτήσει ειδίκευση. Η έννοια της
επιλογής εδώ είναι ουσιώδης, εφόσον ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, με βάση τα
ενδιαφέροντά του, το μαθησιακό του προφίλ ή τα κίνητρά του (motivation) τα είκοσι
μαθήματα του β' κύκλου είτε:
α) αποκλειστικά από την ειδίκευσή του, και έτσι να αποκτήσει ισχυρή
εξειδίκευση σε μία από τις δύο, προς το παρόν, ενεργές κατευθύνσεις του Τμήματος
(Κλασική Φιλολογία ή Νεοελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία) ή
β) να επιλέξει τα 12 μαθήματα της ειδίκευσής του (κύρια ειδικότητα) και τα
υπόλοιπα 8 από την άλλη ειδίκευση (δευτερεύουσα ειδικότητα) ή άλλες επιστήμες
(γλωσσολογία,

παιδαγωγική,

ιστορία,

αρχαιολογία)

αποκτώντας

έτσι

μια

σφαιρικότερη γνώση.
Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό όχι μόνο ως προς τη δομή του, αλλά
και ως προς τον τρόπο που οι φοιτητές προσλαμβάνουν τη γνώση, εφόσον
περιλαμβάνει παραδοσιακού τύπου διαλέξεις, αλλά και βιωματική μάθηση (learning
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by doing), σεμιναριακού τύπου μαθήματα, colloquia, εκπαιδευτικές δράσεις
(εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε σχολεία ή άλλους φορείς, εμψυχώσεις),
πρότζεκτ.
Με άλλα λόγια, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας μετασχηματίστηκε τα
τελευταία χρόνια σε ένα Τμήμα ανοικτό στις προκλήσεις, εξωστρεφές, με διεθνή
παρουσία, με σεβασμό στο παρελθόν, αλλά και βαθιά εμπιστοσύνη για το μέλλον,
που διεπιδρά και αναπτύσσει συνεργασίες με την τοπική κοινωνία, συνέργειες με
άλλα Tμήματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, παράγει γνώση και ανθρώπινο
κεφάλαιο μέσω του εθελοντισμού και συνιστά σημείο αναφοράς στις σύγχρονες
ανθρωπιστικές σπουδές.
Η νέα αυτή ταυτότητα σε προθεσιακό επίπεδο αντανακλάται και στις
διαδικασίες βάθυνσης της δημοκρατικής λειτουργίας του τμήματος (λογοδοσία και
διαφάνεια

με

απολογισμούς,

πενταετείς

στρατηγικούς

σχεδιασμούς

που

επικυρώνονται από τη συνέλευση, δημιουργία θεσμών, κτλ.), τη νέα οργανωτική
κουλτούρα του (σταθερή μέρα συνελεύσεων, ανοικτή διαδικασία επικύρωσης
πρακτικών συνελεύσεων, λειτουργία επιτροπών, μηχανοργάνωση του τμήματος), την
υλικοτεχνική υποδομή του (εξοπλισμός αιθουσών με οπτικοακουστικά μέσα,
ασύρματο δίκτυο), την ίδρυση νέας ειδίκευσης γλωσσολογίας και, τέλος, της ίδρυσης
και λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 του Colloquium του τμήματος
που αποτελεί σημαντικό πλαίσιο ακαδημαϊκής ώσμωσης των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος με μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών όπου ανήκει το Τμήμα, αλλά και άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τέλος, ως προς την τρίτη διάσταση (την αναπαράσταση της ταυτότητας), το
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας δεν περιχαρακώνεται εντός των τειχών του, αλλά έχει
ανοίξει ένα ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα και μέσω συχνών εκδηλώσεων και συμπράξεων με τοπικούς
φορείς ή πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αλλά και τη χρήση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης ή δελτίων τύπου έχει καταφέρει να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα.
Φαίνεται, λοιπόν, πως το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας γύρω στα εικοστά του
γενέθλια διένυσε μια περίοδο προσπάθειας προσαρμογής στις νέες προκλήσεις της
εποχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σταθεροποίησής του στο ακαδημαϊκό
γίγνεσθαι, εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης. Το πόσο επηρέασαν εις βάθος τη
δομή του και την ταυτότητά του αυτές οι αλλαγές που επιτελέστηκαν το τελευταίο
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διάστημα θα φανεί από το πόσο μόνιμες θα παραμείνουν ή κατά πόσο θα υπάρξει στο
μέλλον επαναφορά σε πρότερες καταστάσεις.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Γ. ΠΑΝΟΥΣΗ

Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Είμαι
πάντοτε κοντά στο Δ.Π.Θ., όχι μόνο γιατί υπηρέτησα 19 χρόνια στην Κομοτηνή,
αλλά γιατί έζησα τη «γέννηση» νέων Τμημάτων όπως κι αυτό της Ελληνικής
Φιλολογίας

και

νοιώθω

υπερήφανος

που

«μεγαλώσατε»,

«ψηλώσατε»,

«αγωνιστήκατε», «πείσατε», «δικαιωθήκατε». Θέλω να πιστεύω ότι το μέλλον σάς
ανήκει και να σας διαβεβαιώσω ότι με όλες τις δυνάμεις μου και με οποιαδήποτε
ιδιότητα θα είμαι στο πλευρό σας.

Με τις καλύτερες αναμνήσεις.
Φιλικά,
Γιάννης Πανούσης
Τ. Πρύτανης Δ.Π.Θ.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /19/

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας συμπληρώνει εφέτος 20
χρόνια δημιουργικής λειτουργίας: ιδρύθηκε το 1993 και η προσωρινή διοίκησή του,
που ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στην οποία είχα την τιμή να
συμμετέχω ως Πρόεδρος, άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές του 1994 με κύριο
στόχο την εξεύρεση των χώρων και του διδακτικού προσωπικού για την άμεση
εισαγωγή φοιτητών και έναρξη των μαθημάτων το 1995. Έτσι, αποφασίστηκε η
ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης της
Κομοτηνής για αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και μια μικρή βιβλιοθήκη που
δημιουργήσαμε με αγορές και δωρεές, καθώς και η διαδοχική ανάθεση διδασκαλίας
των μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ άλλων συγγενών Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (κυρίως του
Τμήματος «Ιστορίας και Εθνολογίας» και των «Παιδαγωγικών»), αλλά και από άλλα
ομοειδή Τμήματα της χώρας, βάσει ενός προγράμματος διδασκαλίας που
καταρτίσθηκε από την προσωρινή Γενική Συνέλευση, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει
η εκπαιδευτική διαδικασία από τον Οκτώβριο του 1995 για τους περίπου 40 φοιτητές
των οποίων είχε προβλεφθεί η εισαγωγή. Αν και οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, αφού
στα προκατασκευασμένα κτίρια, τόσο οι διδάσκοντες και το προσωπικό διοίκησης,
όσο και οι φοιτητές, υπέφεραν από τη ζέστη το καλοκαίρι και από το κρύο τον
χειμώνα, αλλά έλλειπαν χώροι και μέσα για την έρευνα, το εγχείρημα προχώρησε
ικανοποιητικά, χάρη στην υπομονή κι επιμονή που έδειξαν όλοι, διδάσκοντες και
διδασκόμενοι, κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και συνεργαζόμενοι μεταξύ τους,
για να μπορέσουν να ξεπεράσουν κατά το δυνατό τις δυσκολίες αυτές.
Στη συνέχεια, η κατάσταση βελτιωνόταν συνεχώς, με την εκλογή μελών ΔΕΠ,
την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών, τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης και την καλύτερη οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του, όμως το
Τμήμα εξακολούθησε να λειτουργεί και μετά το 1997, με προσωρινές διοικήσεις που
διαδέχθηκαν τη δική μας και συνέχισαν την οργάνωσή του. Το 2008 απέκτησε ικανό
αριθμό ΔΕΠ, ώστε ν’ αυτονομηθεί και να αποκτήσει όργανα εκλεγμένα από τα μέλη
του. Έτσι, σήμερα λειτουργεί με 25 μέλη ΔΕΠ, όλων των βαθμίδων, πολύ λιγότερα
βέβαια από τα μέλη ΔΕΠ άλλων ομοειδών Τμημάτων, που όμως καλύπτουν πλήρως
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών. Πολλά
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από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διεθνή προβολή και συμβάλλουν στη φήμη
του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, ορισμένα δε από αυτά διδάσκουν στο Τμήμα
από την αρχή της λειτουργίας του. Έτσι, σήμερα έχει περίπου 1100 προπτυχιακούς
και 60 μεταπτυχιακούς φοιτητές, αρκετοί δε πτυχιούχοι του Τμήματος στελεχώνουν
πλέον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Το Τμήμα συνεργάζεται με πολλά ξένα πανεπιστήμια, ευρωπαϊκά
και βαλκανικά, ιδίως στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus της Ε.Ε.,
προβάλλοντας την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Στον στόχο αυτό, της
προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού, το Τμήμα συμβάλλει επίσης, με την πρόταση
δημιουργίας αγγλόφωνου τμήματος Hellenic Studies, καθώς και συνεργαζόμενο με
άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου .
Θέλω να πιστεύω ότι οι προσπάθειες όλων όσοι εργάσθηκαν για την ίδρυση,
λειτουργία και εξέλιξη, μέχρι σήμερα, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του
Δ.Π.Θ. απέδωσαν καρπούς: έτσι, το Τμήμα δεν έχει να ζηλέψει πλέον άλλα ομοειδή
Τμήματα της Χώρας και συμβάλλει μαζί με τα άλλα Τμήματα και Σχολές του Δ.Π.Θ.,
στην προβολή του Πανεπιστημίου μας και της Ελλάδας. Αξίζει, συνεπώς, να
εορτασθεί αυτή η επέτειος της πλήρους ενηλικίωσης του Τμήματος με την οργάνωση
του τόσο ενδιαφέροντος Συνεδρίου, με τη γενική θεματική Ταυτότητες: γλώσσα και
λογοτεχνία, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί γνωστοί συνάδελφοι από την Ελλάδα και
το εξωτερικό που θα αναπτύξουν θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και για άλλους
επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και θα έχει μεγάλη επιτυχία.
Γι’ αυτό ειλικρινά λυπάμαι που, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μου, δεν θα
μπορέσω να παραστώ και να το παρακολουθήσω, αλλά και να γιορτάσω μαζί με
όλους εσάς, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Τμήματος και τους
συνέδρους, τη σημαντική αυτή επετειακή εκδήλωση. Θα βρίσκομαι πάντως νοερώς
εκεί και θα περιμένω να διαβάσω τα πρακτικά, όταν δημοσιευθούν.
Εύχομαι, με όλη μου την καρδιά, καλή επιτυχία στο συνέδριο και καλή
δουλειά με επιτυχίες και στη συνέχεια για το Τμήμα.

Ιωάννης Χ. Βούλγαρης,
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής,
Πρώην (Προσωρινός) Πρόεδρος
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
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Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Abstract
The traditional conceptualization of identity as an inherent ‘essence’ has been
challenged by contemporary theoretical paradigms that view it as an interactional
achievement. Ethnomethodological Conversation Analysis as combined with
Membership Categorization Analysis provide the quintessential emic framework to
the exploration of the in situ production, attribution and perception of identity as
instanced in community members’ exploitation of the sequential structure of talk and
employment of membership categories and category-bound predicates. The analysis
of authentic data will foreground the relevant processes, which are accountably
displayed by the participants themselves in their daily interactions, as constitutive of
social order as a moral order. In this sense, they will also, inevitably, offer a view of
Greek ‘culture’ in terms of the current categorial predication/construction of gender,
sexuality, age, public life, politics, ideology, etc.

Λέξεις-Κλειδιά
Μηχανισμός Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης, Ανάλυση Συνομιλίας, ηθική τάξη,
κατασκευή/απόδοση ταυτότητας, διαμερισμός, ταυτότητα-προκάλυμμα, (στρατηγική)
ουσιοκρατία

1.1. Εισαγωγικά
Σύμφωνα με τον Harvey Sacks, συνιδρυτή της εθνομεθοδολογικής Ανάλυσης της
Συνομιλίας (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974) και εμπνευστή του Μηχανισμού
Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης, «τα Μέλη1 δεν διαθέτουν μια αμετάβλητη
ταυτότητα την οποία περιφέρουν από περιβάλλον σε περιβάλλον» (Sacks 1992a: 46),
είτε ως εγγενές συστατικό τους είτε ως αποσκευή τους. Αυτόματα, λοιπόν, τίθεται το
1

Ο Sacks χρησιμοποιεί το Μέλος για τα πρόσωπα ως ενταγμένα σε μια κοινότητα. Η χρήση

ακολουθείται στο κείμενό μου.
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ζήτημα της εκάστοτε επιτέλεσης, πρόσληψης αλλά και απόδοσης και αποδοχής της
όποιας ταυτότητας.
Για παράδειγμα, δεν ισχύει ότι ένα Μέλος είναι παντού και πάντα νέα/νέος,
μεσόκοπη/μεσόκοπος, ηλικιωμένη/ηλικιωμένος ‒για να χρησιμοποιήσω την ηλικιακή
ταυτότητα ως αφορμή‒ και, ενίοτε, είναι δυνατόν να είναι κατά καιρούς όλα αυτά
ή/και να μετασχηματισθεί εν ριπή οφθαλμού από το ένα στο άλλο, καθώς η ηλικία
είναι, εντέλει, πολιτισμικό κατασκεύασμα (Coupland & Nussbaum 1993; Poulios
2011). Η σχετική απορία του ανήλικου παιδιού, «Μαμά εχθές είπες ότι είμαι
μεγάλος/μεγάλη πια!» ‒που πότε είναι μεγάλο (ώστε να βοηθήσει σε κάποια δουλειά
στο σπίτι) και πότε μικρό (ώστε να μην του επιτρέπεται να έχει γνώμη για οικονομικά
ζητήματα)‒ εκφράζει ακριβώς τη ρευστότητα και ενδεικτικότητα (indexicality) της
ταυτότητας.
Στη βάση αυτή, μια γυναίκα που έχει περάσει τα σαράντα χαρακτηρίζεται
«σιτεμένη», «γριά», «μπαμπόγρια», «θείτσα», «κουμπαρομπεμπέκα», «φώκια»· ή
«θεά», «γκομενάρα», «milfάρα» ή παντός είδους «–άρα» ή και «ίσον με δύο
εικοσάρες» (κατά το γνωστό άσμα), όχι μόνο αναλόγως προσόντων/εμφάνισης της
ίδιας, αλλά και βάσει του κοινωνικού χώρου όπου δραστηριοποιείται, της
συγκεκριμένης δράσης που επιτελείται, καθώς και της αντίληψης/επιλογής ή των
επιδιώξεων όσων επιχειρούν την απόδοση της ταυτοτικής κατηγοριοποίησης.
Σχετικό παράδειγμα η περίπτωση της τηλεπερσόνας Ελένης Μενεγάκη (γ.
1969), η οποία εισπράττει μια σειρά από τέτοιες δραστικά διαφοροποιημένες
αποδόσεις όταν εμφανίζεται στη θάλασσα με τον σύντροφό της (Τεκμήριο 1), για τον
προφανή λόγο ότι δεν συμβαίνει να μας βλέπουν όλα τα άλλα Μέλη με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο ‒ο οποίος να συμπίπτει, κιόλας, με τον τρόπο που εμείς βλέπουμε
εαυτές/εαυτούς. Και ενώ δεν γνωρίζουμε, μέσω γλωσσικής μαρτυρίας, πώς η ίδια η
Μενεγάκη αντιλαμβάνεται εαυτήν, είναι δυνατόν να το συνάγουμε, αφού και
αποκαλυπτικά ρούχα φοράει και ερωτεύεται και τεκνοποιεί, κατ’ εξακολούθηση:
επιδεικνύει, δηλαδή, πρακτικές/πράξεις/δραστηριότητες ‒κατηγορήματα (με μία
λέξη)‒ που συνδέονται (στερεοτυπικά, τουλάχιστον) με την τάξη ‘νεότητα’, της
ομοταξίας ‘ηλικία’, κατά τη θεωρητική επεξεργασία του Sacks (βλ. ενότητα 3).
Τεκμήριο 1. Ελένη Μενεγάκη
(http://www.freegossip.gr/index.php/site/article/172393/elenhmenegakhmateop
antzopoylosneaapodrashmetoskafos)
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1.2. Κοινή γνώση και ηθική τάξη
Στην αντίληψη της νεότητας/ηλικίας ‒όπως και σε οποιοδήποτε κοινωνικό γεγονός,
άλλωστε‒ υπεισέρχεται η κοινή γνώση, ως τμήμα της ηθικής τάξης πραγμάτων (moral
order), σχετικά με τα όρια και τα διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία, όμως, είναι
δυνατόν και να παρουσιάζουν σχετική απόκλιση για τα Μέλη μιας κοινότητας, παρά
τη γενικότερη σύγκλιση.
Εθνομεθολογικά, ως ηθική τάξη πραγμάτων ορίζεται ό,τι τα Μέλη
«αντιμετωπίζουν και γνωρίζουν […] και αντιλαμβάνονται ως φυσιολογική πορεία
δράσης ‒οι οικείες σκηνές των καθημερινών καταστάσεων, ο κόσμος της
καθημερινής ζωής που είναι γνωστός από κοινού με τα άλλα μέλη και που θεωρείται
δεδομένος. […] τα “φυσιολογικά γεγονότα της ζωής” [που] έχουν τεράστια σημασία
στην καθημερινή ύπαρξη των μελών, τόσο ως ένας πραγματικός κόσμος όσο και ως
προϊόν των δραστηριοτήτων εντός ενός πραγματικού κόσμου» (Garfinkel 1967: 35).
Αυτή η καθημερινότητα των Μελών, η κοινωνική τάξη πραγμάτων (social
order), δηλαδή ‒η οποία είναι ταυτόχρονα και ηθική (Rawls 2010), καθώς η
παράβασή της απαιτεί εξήγηση/αιτιολόγηση, επισύροντας ποινές‒, αποτελεί
επίτευγμα των συντονισμένων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, οι οποίες
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συνιστούν εθνομεθόδους,2 μέσω των οποίων αυτές οι ίδιες δραστηριότητες
καθίστανται
δηλαδή

«πρόδηλα-ορθολογικές-και-περιγράψιμες-για-κάθε-πρακτικό-σκοπό,

“ευεξήγητες”,3

ως

οργάνωση

των

συνηθισμένων

καθημερινών

δραστηριοτήτων» (Garfinkel 1967: vii) ‒της κοινωνικής ζωής, με άλλα λόγια. Καθώς
«οι περιγραφές της κοινωνίας και των μηχανισμών γίνονται συστατικά αυτού
ακριβώς που περιγράφουν» (Benson & Hughes 1983: 102), στοιχειοθετείται ο
ανακλαστικός/ανατροφοδοτικός και ένσαρκος χαρακτήρας της εθνομεθοδολογικής
σύστασης (Garfinkel 1967: 1).
Εντός αυτής της ανακλαστικής σχέσης, οι δράσεις των Μελών, οι
δραστηριότητες και οι εξηγητικές περιγραφές αλληλοσυγκροτούνται με την
περίσταση, η οποία δεν νοείται ως ένα εξωγενές περιβάλλον ‒δεν αποτελεί ένα απλό
ντεκόρ‒ και, επομένως, φέρουν αναπόφευκτα υψηλή ενδεικτικότητα, «ως
εμπερίστατες πρακτικές του κοιτάζειν-και-του-λέγειν», ευθέως «διαθέσιμες» στα
Μέλη, «παρατηρήσιμες και περιγράψιμες» (Garfinkel 1967: 1). Κατά συνέπεια, στην
εθνομεθοδολογία δεν αναζητούμε το φάντασμα/πνεύμα μέσα στη μηχανή (κατά την
κλασική διατύπωση του Ryle 1949[2002]), καταφεύγοντας σε μενταλιστικές
υποθέσεις. Απλώς, παρατηρούμε ό,τι υπάρχει στο εκάστοτε σκηνικό, στο (δημόσια
διαθέσιμο) συμπεριφορικό περιβάλλον των προσώπων (Garfinkel 1963: 190), με την
επιπλέον καθοριστική οδηγία ότι δεν νομιμοποιούμαστε να επικαλεστούμε στην
ανάλυσή μας φαινόμενα, κατηγορίες, ταυτότητες που δεν ενεργοποιούνται από τα
ίδια τα Μέλη στην εκάστοτε συγκεκριμένη διεπίδραση (Schegloff 1997), όπως
τεκμηριώνεται από την εξέλιξή της.

2. Κοινωνιογλωσσολογία και ταυτότητα
Το ζήτημα της ταυτότητας έχει απασχολήσει την Κοινωνιογλωσσολογία, στον βαθμό
που συνδέεται με τη γλώσσα.
Η περίοδος της εθνογένεσης (18ος-19ος αι.) μας κληροδότησε αυτήν τη σύνδεση,
ανάγοντας, μάλιστα, τη γλώσσα σε καθοριστικό και (ενίοτε) μοναδικό γνώρισμα της
συλλογικής εθνικής ταυτότητας. Η τελευταία νοείται ως μία σταθερή και αμετάβλητη
‘ουσία’ που βρίσκει τη φυσική της αντανάκλαση στη (μία και μοναδική) γλώσσα (του

2

Μέθοδοι/πρακτικές των ίδιων των Μελών μιας κοινότητας (το εθνο- όπως στο εθνοβοτανική,

εθνοϊατρική κτλ.).
3

Μετάφραση του accountable.
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κράτους/έθνους) (Herder 1966[1772]). Η αντίληψη αυτή, η οποία εγκαταστάθηκε στη
νεωτερική περίοδο, εξακολουθεί, εν πολλοίς, να επιζεί στις σχετικές γλωσσικές
ιδεολογίες.4
Η ουσιοκρατική ιδεολογία στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ομάδες είναι
ευκρινώς διακριτές και ότι τα Μέλη τους ομοιάζουν μεταξύ τους και άρα διαφέρουν
από τα Μέλη άλλων ομάδων (εθνών/πολιτισμών/φύλων/ηλικιών/τάξεων κτλ.), με
αποτέλεσμα να εξαλείφονται οι εσωτερικές διαφορές και να υπερτονίζονται οι εκτός
ομάδας, αλλά και να περιθωριοποιούνται συγκεκριμένοι πληθυσμοί (Bucholtz 2003:
400). Η σχετική ομαδοποίηση διενεργείται στη βάση ‘εγγενών’ και ‘αναλλοίωτων’
γνωρισμάτων. Η γλώσσα (ποικιλία, διάλεκτος) θεωρήθηκε ότι αποτελεί ένα τέτοιο
διακριτικό, εξού και το αρχικό ενδιαφέρον της Κοινωνιογλωσσολογίας.
Η πρώιμη κοινωνιογλωσσολογική έρευνα, που εγκαινιάστηκε με τις μελέτες του
Labov στο νησί Martha’s Vineyard (1963) και στη Ν. Υόρκη (1966), και η οποία
στόχευε στην περιγραφή της γλωσσικής ποικιλότητας και της ενδεχόμενης γλωσσικής
μεταβολής ‒σε συνάρτηση, κυρίως με την κοινωνική διαστρωμάτωση‒, δεν παράγει
σχετική θεωρητική επεξεργασία της ταυτότητας παρά μόνον εμμέσως, ίσως, αν
θεωρήσουμε τις διάφορες μακροκοινωνιολογικές κατηγορίες (τάξη, φύλο, ηλικία,
εθνότητα) ‒τις ανεξάρτητες μεταβλητές‒ ως ταυτοτικές ετικέτες, και μάλιστα
συλλογικών ταυτοτήτων.
Ωστόσο, καθώς η έρευνα γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και στοχεύει στη
στατιστική αντιπροσωπευτικότητα, στην αντικειμενικότητα και αναπαραγωγιμότητα
‒παρά στην κατάδειξη της συγκρότησης της ταυτότητας των δρώντων υποκειμένων‒,
η επίτευξη αυτών των στόχων στηρίζεται στην επιστράτευση προκαθορισμένων
κοινωνικών

κατηγοριών,

προβλέποντας

και

περιορισμένη

επαφή

με

αντιπροσωπευτικές ομιλήτριες και ομιλητές (Eckert 2012: 90). Επομένως, οι σχετικές
ταυτότητες ‒οι οποίες θεωρείται ότι αντανακλώνται στη γλωσσική χρήση‒ αποτελούν
σταθερές και ενοποιημένες ‘ουσίες’, καθώς βασίζονται στη συμμετοχή των Μελών σε
συγκεκριμένες (προκαθορισμένες) κατηγορίες (Drummond & Schleef 2016: 51).
Με αυτήν την έννοια, η συσχετιστική/ποσοτική προσέγγιση είναι ουσιοκρατική,
καθώς επιστρατεύει την αναλυτική πρακτική της ταξινόμησης των υποκειμένων σε
ομάδες και την καταγραφή της γλωσσικής συμπεριφοράς τους, τις ποσοτικές
4

Παράδειγμα: η προσπάθεια εκτουρκισμού της σερβοκροατικής γλώσσας από το νεοσύστατο κράτος

της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης (Bugarski 2011).
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διαφορές της οποίας εξηγεί στη βάση των ομάδων που όρισε η ίδια η ερευνήτρια ή ο
ερευνητής (Mendoza-Denton 2008: 477). Καθώς, τώρα, τα υποκείμενα ανήκουν σε
μια σειρά από τέτοιες ομάδες (π.χ. νέα, γυναίκα, αστή, μορφωμένη), οι
ομιλήτριες/ομιλητές

καταλήγουν

να

είναι

«ανθρώπινα

τεκμήρια–

δέσμες

δημογραφικών χαρακτηριστικών», όπως παρατηρεί και η Eckert (2012: 88).
Επομένως, ως απλά δοχεία χαρακτηριστικών, είναι παθητικοί αποδέκτες και
αποδέκτριες που αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ενεργά υποκείμενα, καθώς η
καθομιλούμενη (vernacular) ‒που αποτελεί την κεντρική έννοια στη θεωρία της
ποικιλότητας, θεωρείται ότι αποκτάται αυτόματα και είναι η πρώτη και
συστηματικότερη γλωσσική παραγωγή‒ αναδύεται ως ένα κλασικό φυσικό
αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας.
Συνεπώς,

η

γλωσσική

παραγωγή

δεν

φαίνεται

να

υπόκειται

στην

ανακλαστικότητα (reflexivity), τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα των ανθρώπινων
ενεργειών, παρά μόνο ίσως όταν τα υποκείμενα της έρευνας ‒τα οποία έχουν a priori
κατηγοριοποιηθεί ταξικά και, επομένως, εικάζεται ότι έχουν ανάλογη πρόσβαση στην
πρότυπη ποικιλία και αντίστοιχη έκθεση στη γλωσσική αλλαγή‒ επιλέγουν
περισσότερο πρότυπους τύπους καθώς το ύφος κλιμακώνεται προς το επισημότερο
άκρο, όπως στην περίπτωση της στιγματισμένης πραγμάτωσης της μεταβλητής άηχο
οδοντικό τριβόμενο (θ) ως άηχο οδοντικό στιγμιαίο [t], όπου thingting, από τις/τους
κατοίκους της Ν. Υόρκης (Γράφημα 1).
Γράφημα 1: Υφολογική και ταξική κατανομή του (θ)[t]
(Labov 1966: 144)
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Στη συνέχεια, η έρευνα προσανατολίζεται προς μια εθνογραφική κατεύθυνση,
υιοθετώντας

τη

συμμετοχική

παρατήρηση

και

εγκαταλείποντας

τις

μακροκοινωνιολογικές μεταβλητές, υπέρ της διερεύνησης των τοπικών κατηγοριών
και

διαμορφώσεων,

οι

οποίες

συγκροτούν

αυτές

τις

μακροκατηγορίες.

Χαρακτηριστική είναι η μελέτη της Milroy (1980) στο Μπέλφαστ, με τη γένεση της
θεωρίας του κοινωνικού δικτύου, η οποία αποδίδει τη γλωσσική ποικιλότητα στη
δομή και ισχύ του πλέγματος των σχέσεων που συνάπτουν τα Μέλη μιας κοινότητας.
Στον βαθμό, ωστόσο, που ο προσανατολισμός παραμένει ποσοτικός, παραμένει
και η υφέρπουσα αντίληψη της ταυτότητας ως στατικής και σταθερής, αλλά, εν τω
μεταξύ, αναδύεται η αντίληψη ότι η χρήση της καθομιλούμενης και της πρότυπης
εμπλέκει δρώντα υποκείμενα, για τα οποία μερικοί εντόπιοι γλωσσικοί τύποι είναι
δυνατόν να έχουν συγκεκριμένο νόημα εντός των οικείων ομάδων, οι οποίες τώρα
προκύπτουν

από

την

επιτόπια

έρευνα

και

όχι

κατ’

επιλογή

του/της

ερευνητή/ερευνήτριας. Παράδειγμα: η μη προβλεπόμενη χρήση στιγματισμένων
τύπων στην έρευνα στο Μπέλφαστ, ως ένδειξη αφοσίωσης και συμμόρφωσης προς
τις νόρμες της τοπικής κοινότητας, από εκείνα τα Μέλη που συμμετείχαν σε δίκτυα
με πολλαπλότητα και πυκνότητα σχέσεων.
Με άλλα λόγια, η προσέγγιση γίνεται περισσότερο ημική, καθώς αρχίζει να
υπολογίζει την οπτική των ομιλητριών/ομιλητών, αλλά και τις κοινωνικές πρακτικές
στις οποίες συμμετέχουν. Έτσι, η μελέτη των ταξικά προσδιορισμένων νεανικών
ομάδων σε ένα γυμνάσιο/λύκειο του Ντιτρόιτ (Eckert 1989) ‒όπου οι ενταγμένοι
‘κυριλέ’ χρησιμοποιούν γλώσσα τύπου βόρειων προαστίων Αθηνών ή Πανοράματος
Θεσσαλονίκης, ενώ οι αμφισβητίες ‘καμένοι’ γλώσσα υποβαθμισμένου συνοικισμού/
κέντρου πόλης‒ καταγράφει ανακατανομή των χαρακτηριστικών γλωσσικών τύπων,
όταν, για παράδειγμα, εξεταστεί η πρακτική της περιπλάνησης στην πόλη με
αυτοκίνητο. Συμβαίνει τότε η ταξική διαφορά να υπερκεράζεται (χωρίς, βέβαια, να
εξαφανίζεται), καθώς αυξάνεται η χρήση τύπων των υποβαθμισμένων περιοχών από
όσους/όσες συμμετέχουν στις βόλτες (Eckert 2012: 93).
Έτσι, η θεωρία της κοινότητας της πρακτικής των Lave & Wenger (1991), που
μεταφέρεται στην Κοινωνιογλωσσολογία από τις Eckert & McConnel-Ginet ως «ένα
σύνολο ανθρώπων που ενώνονται γύρω από μια αμοιβαία δέσμευση σε μια
προσπάθεια. Τρόποι δράσης, τρόποι ομιλίας, πεποιθήσεις, αξίες, σχέσεις ισχύος ‒με
λίγα λόγια πρακτικές‒ αναδύονται στη διάρκεια αυτής της κοινής προσπάθειας»
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(1992: 464), αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία των κοινωνικών πρακτικών και την
υποκειμενικότητα της αντίληψης για την κοινότητα.
Σταδιακά, και καθώς η έρευνα γίνεται ποιοτική, η γλωσσική χρήση παύει να
θεωρείται κατοπτρισμός διαφορετικών ταυτοτήτων αλλά μάλλον κατασκευαστική
τους, μέσω της επιλογής υφολογικών πρακτικών (stylistic practices) ή στάσεων
(stances). Ως αποτέλεσμα, διερευνάται η κοινωνική σημασία των γλωσσικών τύπων ‒
πρώην εξαρτημένων μεταβλητών‒ οι οποίοι αντιμετωπίζονται, πλέον, ως ενδείκτες.5
Την έννοια της ενδεικτικότητας επεξεργάζεται περαιτέρω η Ochs (1992), με την
προσθήκη της εμμεσότητας (indirect indexing), σύμφωνα με την οποία η σύνδεση
γλωσσικών τύπων με τις ταυτότητες διαμεσολαβείται από κοινωνικές πρακτικές
(Γράφημα 2). Παράδειγμα: ο επίπεδος επιτονισμός ενός εκφωνήματος συνήθως
σηματοδοτεί απόσταση, έλλειψη ενδιαφέροντος, ψυχραιμία, έλεγχο της κατάστασης,
σε αντίθεση με τον δυναμικό επιτονισμό, που παρουσιάζει τονικότητα με
γρηγορότερες αλλαγές και μεγαλύτερο εύρος και πλάτος τιμών, και σηματοδοτεί
εμπλοκή, ενδιαφέρον, συναίσθημα. Αν οι άνδρες συχνά τείνουν να επιλέγουν τον
πρώτο ως πλέον κατάλληλο εντός σχετικών κοινωνικών πρακτικών (π.χ. στρατός,
οικοδομή, χειρουργείο κτλ.), τότε ο επίπεδος επιτονισμός συνδέεται εμμέσως με την
αρσενικότητα, το ανδρικό κοινωνικό φύλο (το οποίο στη συνέχεια προσλαμβάνεται
ως ψύχραιμο, αδιάφορο, cool).
Γράφημα 2. Ενδεικτικότητα και συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων
(Ochs 1992: 342)

5

Ο Αμερικανός φιλόσοφος Peirce διακρίνει τρία είδη γλωσσικών σημείων: την εικόνα που έχει φυσική

ομοιότητα με το αντικείμενο αναφοράς· τον ενδείκτη με σχέση αιτιότητας ή εγγύτητας· και το σύμβολο
με αυθαίρετη, συμβατική σχέση (βλ. Chandler 1994). Κατά Silverstein (1976), οι ενδείκτες
διακρίνονται σε επιλογείς που απλώς διεκπεραιώνουν την αναφορά, και σε γνήσιους με
πραγματολογική λειτουργία. Παράδειγμα: η λέξη «κρασί» δείχνει το κρασί, αλλά οι λέξεις «σοβινιόν»,
«μερλό» «σιράκ» κτλ. δείχνουν/κατασκευάζουν την οινογνωσία και τον/την οινογνώστη/οινογνώστρια
(Silverstein 2003).
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Η κατασκευαστική προσέγγιση, λοιπόν, η οποία θεωρεί ότι η ταυτότητα
αναδύεται στον λόγο, παρά προϋπάρχει, έφτασε σε πλήρη ανάπτυξη με τις Σπουδές
Φύλου και τις Σπουδές ΛΟΑΤ(Δ),6 και με την έννοια της επιτελεστικότητας της Butler
(1990), την «επαναληπτική δύναμη του λόγου να παράγει τα φαινόμενα τα οποία
ρυθμίζει και οριοθετεί» (Butler 1993: 2).7 Στη βάση αυτή, αμφισβητείται όχι μόνο η
ευθεία ταύτιση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου αλλά και η αντίστοιχη
σεξουαλικότητα, που είναι θεσμοθετημένη ως ετεροκανονικότητα.8 Επιπλέον, το
κοινωνικό ‒αλλά ακόμη και το βιολογικό‒ φύλο δεν συνιστά έκφραση/εξωτερίκευση
κάποιας ‘ουσίας’ (Butler 1990: 140), αλλά είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων
κανονιστικών πρακτικών, όπως άλλωστε και η απορρέουσα, αναγκαστική
ετεροφυλοφιλία.

Κατά

συνέπεια,

το

κοινωνικό

φύλο

(γυναίκα/άνδρας),

η

σεξουαλικότητα (ετερο- ομο- αμφι-) ‒η όποια ταυτότητα, με άλλα λόγια‒ είναι
‘πράττειν’ και όχι ‘είναι’.9
Η εμφάνιση της κατεξοχήν αντιταυτοτικής queer θεωρίας (Sedgwick 1993)
σήμανε και την επιχείρηση πλήρους αποδόμησης όχι μόνον της ετεροκανονικότητας
και της σεξουαλικής ταυτότητας ‒η οποία για κάποιους ερευνητές και ερευνήτριες
6

Λεσβιακά Ομοφυλόφιλα Αμφισεξουαλικά Τρανσεξουαλικά/Διαφυλικά (άτομα).

7

H Butler διαχωρίζει την επιτέλεση (performance) από την επιτελεστικότητα (performativity), διότι η

πρώτη προϋποθέτει ένα υποκείμενο ενώ η τελευταία αμφισβητεί την ίδια την έννοια του υποκειμένου
(Butler, Segal & Osborne 1994).
8

«Δομές, θεσμοί, σχέσεις και δράσεις που προωθούν και παράγουν την ετεροφυλοφιλία ως φυσική,

αυταπόδεικτη, επιθυμητή, προνομιακή και αναγκαία» (Cameron & Kulick 2003: 149).
9

Βλ. Μακρή-Τσιλιπάκου (2014α) για τη σχέση σεξουαλικότητας και γλώσσας.
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αντικαθίσταται από την επιθυμία10 (Kulick 2000; Cameron & Kulick 2003, 2006)‒
αλλά και την αμφισβήτηση της ταυτότητας εν γένει.11

3. Η εθνομεθοδολογική θεώρηση
Και ενώ η ορθόδοξη Κοινωνιογλωσσολογία ανακάλυπτε τον κατακερματισμό της
ταυτότητας και την ενδεικτικότητα, η Εθνομεθοδολογία ήδη από τη δεκαετία του ’60
μιλάει για την καθολική ενδεικτικότητα της γλώσσας, και όχι απλώς των δεικτικών
τύπων (εγώ, εσύ, εδώ, εκεί, τότε, τώρα), καθώς και για την επιτέλεση, με αφορμή την
έμφυλη ταυτότητα, όπως κατέδειξε ο Harold Garfinkel (1967) στη κλασική μελέτη
της φυλομεταβατικής Agnes. Καθώς είχε γεννηθεί αγόρι, η Agnes οικοδομούσε την
επιθυμητή θηλυκή ταυτότητα δια της συγκάλυψης της αρσενικής προϊστορίας της και
της προβολής ενός ανύπαρκτου κοριτσίστικου παρελθόντος, το οποίο μετέτρεπε σε
παρόν με τη συμμετοχή της σε γυναικείες ασχολίες (π.χ. μαγειρική, κουβεντούλα με
άλλες γυναίκες κτλ.), όπου εκπαιδευόταν μυστικά στις θηλυκές ‘μεθόδους’ και
ταυτόχρονα προσλαμβανόταν ως γυναίκα.12
Στο πλαίσιο της εθνομεθοδολογικής προσέγγισης, προκύπτει η Ανάλυση της
Συνομιλίας (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974), που εξετάζει τη συνομιλιακή
διεπίδραση ως τόπο όπου συγκροτείται η κοινωνική πραγματικότητα ‒και φυσικά και
η ταυτότητα‒, με τη μορφή εναλλαγής συνεισφορών στον λόγο13 (turn-taking) και υπό
την αρχή της προτίμησης (preference), η οποία ιεραρχεί τα ημίσεα των γειτνιαστικών
ζευγών (adjacency pairs)14 ως προτιμητέα ή απευκταία (preferred/dispreferred).
10

Η έννοια αντλείται από την ψυχαναλυτική και «περιλαμβάνει όχι μόνον τις προτιμήσεις για

συντρόφους του ίδιου ή του αντίθετου φύλου αλλά και μη-προτιθέμενες, μη-συνειδητές και μη-λογικές
διαστάσεις της ανθρώπινης σεξουαλικής ζωής» (Δαλεζίου 2011: 236).
11

Βλ. Κανάκης (2011) για μια σχετική συζήτηση.

12

Το μυθιστόρημα Middlessex του Jeffrey Eugenidis (2002) καταγράφει μια τέτοια μετάβαση.

13

Η εναλλαγή ρυθμίζεται από κανόνες: το ομιλούν Μέλος δικαιούται να επιλέξει το επόμενο, το οποίο

έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πάρει τον λόγο (1α)· αν δεν πραγματοποιηθεί επιλογή τότε όλες/οι
δικαιούνται να αυτο-επιλεχθούν (1β)· αν δεν συμβεί τίποτε από τα δύο, τότε το ομιλούν Μέλος δύναται
να σταματήσει (1γ) ή να συνεχίσει, εφαρμόζοντας τους κανόνες από την αρχή (κανόνας
επαναδρομικότητας 2), έως ότου επιτευχθεί αλλαγή ομιλήτριας/ομιλητή (Sacks, Schegloff & Jefferson
1974: 704).
14

Ακολουθία δύο διαδοχικών εκφωνημάτων από διαφορετικά πρόσωπα, με το πρώτο εκφώνημα να

εγκαθιστά αναμονές σχετικά με το (προτιμητέο/μη-προτιμητέο) δεύτερο, π.χ. αποτίμησησυμφωνία/διαφωνία (Schegloff & Sacks 1973).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /31/

Ανάλογες ταυτότητες ενεργοποιούν ή ενεργοποιούνται από το σύστημα
εναλλαγής των συνεισφορών. Για παράδειγμα, ένα τηλεφώνημα προβλέπει ένα
πρόσωπο που καλεί και ένα που καλείται, με ανάλογες συνέπειες σε σχέση με τον
χαιρετισμό, την έγερση θέματος κτλ., ενώ στη σχολική διεπίδραση το σύστημα
συνεισφορών διαφοροποιεί τις δράσεις για τα συμμετέχοντα Μέλη: συνήθως η/ο
δασκάλα/δάσκαλος εισάγει τα νέα θέματα, ρωτάει παρά απαντάει, πραγματοποιεί
ετεροδιόρθωση κτλ. Επιπλέον, ως Μέλη της κοινότητάς μας γνωρίζουμε ότι o
χαιρετισμός προσδοκάται μεταξύ φίλων/γνωστών και δρομολογεί αντιχαιρετισμό (βλ.
Μακρή-Τσιλιπάκου 2015β), η απόρριψή μιας προσφοράς απαιτεί αιτιολόγηση, ενώ η
αποδοχή μιας φιλοφρόνησης χρήζει μετριασμού (καθώς ενέχει τον κίνδυνο
περιαυτολογίας) κ.ο.κ. Αυτές και άλλες πολλές διαδραστικές πρακτικές, οι οποίες
πραγματώνουν ταυτότητες, αποτελούν κοινή γνώση για τα Μέλη.
Τον Sacks τον απασχόλησε η έννοια της κοινής γνώσης και η οργάνωσή της, και
κατά πόσο τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της είναι, επίσης, γνωστά ως κοινή γνώση.
Ως απάντηση, υπέδειξε τη μεθοδική χρήση κατηγοριών από τα Mέλη για να
περιγράψουν είδη προσώπων, μερικά από τα οποία τα χρησιμοποιούμε, τα «ακούμε»,
ως συνανήκοντα ‒όπως, για παράδειγμα, τις κατηγορίες μαμά και μωρό, στο
κλασσικό παράδειγμα: «Το μωρό έκλαψε. Η μαμά το πήρε αγκαλιά» (1992a: 36).
Αυτό που ακούμε είναι ότι το μωρό το πήρε αγκαλιά η μαμά του (και όχι κάποια
περαστική), δηλαδή συνδέουμε το μωρό με τη μαμά ως δική του μαμά, παρόλο που
δεν υπάρχει καμία συνεκτική σύνδεση ανάμεσα στα δύο (π.χ. Η μαμά του).
Θεωρούμε, δηλαδή, ότι συνδέονται διαδραστικά σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε
τάξεις (collections) ή/και σε ομοταξίες (devices) κατηγοριών, όπως η ομοταξία της
‘οικογένειας’, στην οποία ανήκει το μωρό και η μαμά του, στο παράδειγμά μας.
Ο Μηχανισμός Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης, (Μ)embership (C)ategorization
(D)evice ‒που προτείνει, σχετικά, ο Sacks και που περιγράφει ως «κεντρικό
μηχανισμό της κοινωνικής οργάνωσης» (1992a: 40)‒ ορίζεται ως μία τάξη
κατηγοριών που περιέχει τουλάχιστον μία κατηγορία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί
σε μία ομάδα προσώπων με ένα τουλάχιστον Μέλος, έτσι ώστε τα δύο να
συζευχθούν, μέσω εφαρμοστικών κανόνων (1992a: 246).15

15

Στη βάση αυτή, αναπτύχθηκε η Ανάλυση Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης. Βλ. Hester & Eglin

(1997); Μακρή-Τσιλιπάκου (2014β); Makri-Tsilipakou (2015a, 2016), για λεπτομερή παρουσίαση και
εφαρμογή.
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Η σχετική έννοια της πρόσδεσης σε κατηγορία (category-boundedness) δηλώνει
ότι

ορισμένες

δραστηριότητες

πραγματοποιούνται

ως

αρμόζουσες

και

προσδοκώμενες από τα τιτλούχα Μέλη των συγκεκριμένων κατηγοριών, με τις οποίες
συν-επιλέγονται (1992a: 249). Για παράδειγμα, η μαμά συνεπιλέγεται με τη φροντίδα
του μωρού που κλαίει, η/o φοιτήτρια/φοιτητής με τα μαθήματα και τις εξετάσεις, ο
σερβιτόρος με τις παραγγελίες και τον λογαριασμό κ.ο.κ.
Σύμφωνα με το πρώτο αξίωμα θέασης (viewer’s maxim) (1992a: 259), η
κατηγοριο-προσδεμένη δραστηριότητα χρησιμοποιείται για να ταυτοποιηθεί το
Μέλος που την εκτελεί, ενεργοποιώντας τη συναγωγή συμπερασμάτων για την
κατηγορία της οποίας είναι δικαιούχος/τιτλούχος (incumbent) ‒για την ταυτότητα
του, με άλλα λόγια.
Το δεύτερο αξίωμα θέασης (1992a: 260) διευκρινίζει ότι η εξαγωγή των
σχετικών συναγωγών επιτυγχάνεται μέσω των παραδοχών σχετικά με το πώς οι
νόρμες συνδέονται με τις δραστηριότητες και τις κατηγορίες στις οποίες αυτές είναι
δεσμευμένες. Επομένως, η υπαγωγή ενός Μέλους σε μια κατηγορία ‒η απόδοση
συγκεκριμένης ταυτότητας, δηλαδή‒ προβλέπει την επιστράτευση της συμβατικής
γνώσης που έχουμε για τη συμπεριφορά των Μελών, έτσι ώστε να ερμηνευθούν οι
πράξεις τους. «Ακούμε», δηλαδή, τη μαμά ως μαμά του μωρού επειδή είναι καθήκον
της να το πάρει αγκαλιά όταν κλαίει.
Με άλλα λόγια, ο συμπερασμός σχετικά με την ταυτότητα του τιτλούχου
Μέλους δεν απορρέει απλώς από την επιτέλεση της κατηγοριο-προσδεμένης
δραστηριότητας (πρώτο αξίωμα), αλλά από τη συμμόρφωση του Μέλους προς τη
νόρμα που προβλέπει αυτήν τη δραστηριότητα ως ορθή (δεύτερο αξίωμα). Στη βάση
αυτή, προβάλλει και η ηθική διάσταση των κατηγοριών και των συναφών
δραστηριοτήτων ‒των διαφορετικών κατηγορημάτων‒, όχι μόνον ως προς το
εννοιακό τους περιεχόμενο αλλά και σε σχέση με την επιτέλεση ή την παράλειψη
συναφούς δράσης (Jayyusi 1991: 240).
Κατά συνέπεια, ποια συγκεκριμένη κατηγορία/τάξη/ομοταξία ‒ταυτότητα,
δηλαδή‒

ενεργοποιείται

κάθε

φορά

αποτελεί

ζήτημα

για

την

επιτόπια

αλληλεπίδραση, όπου και επιλύεται στη βάση της συνεπιλογής κατηγοριών και
προσδεμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτελούνται ως αρμόζουσες και
προσδοκώμενες από τα τιτλούχα Μέλη των συγκεκριμένων κατηγοριών. Έτσι, στον
βαθμό που συνδέονται με προσδοκίες και συμβάσεις, οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα
περιεκτικές σε συμπερασμό ή συναγωγικούς πόρους, οι οποίοι ενεργοποιούνται στην
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κατανόηση και ερμηνεία της δράσης των Μελών, καταδεικνύοντας τον τρόπο που
λειτουργεί η κοινή γνώση, ο κοινός νους, ως κουλτούρα. Πρόκειται, όμως, για μια
κουλτούρα σε δράση, καθώς οι κατηγορίες δεν αποτελούν απλώς μια ταξινομική
λίστα αλλά στοιχεία με ισχυρή ενδεικτικότητα, σε ανακλαστική σχέση με την
εκάστοτε περίσταση της επικοινωνίας.
Οι Antaki & Widdicombe συνοψίζουν την εθνομεθολογική θέση για την
ταυτότητα ως εξής:
 Ένα

πρόσωπο

‒ομιλήτρια/ομιλητής,

αποδέκτης/αποδέκτρια

ή

πρόσωπο

αναφοράς‒ ‘έχει μια ταυτότητα’ δια της υπαγωγής του σε μια κατηγορία
συνδεμένη με χαρακτηριστικά και γνωρίσματα
 Η υπαγωγή είναι ενδεικτική και προκύπτουσα εξ αφορμής
 Η υπαγωγή καθιστά σχετική την ταυτότητα για το εξελισσόμενο διαδραστικό
έργο
 Η ισχύς του να ‘έχεις μια ταυτότητα’ έγκειται στις διαδραστικές της συνέπειες
 Όλα τα παραπάνω είναι ορατά στην αξιοποίηση των συνομιλιακών δομών από
τα πρόσωπα (1998: 3, έμφαση στο πρωτότυπο)
Στη βάση αυτή, θα αναλυθούν μια σειρά αυθεντικών περιστατικών
συγκρότησης, απόδοσης και ερμηνείας της ταυτότητας.

4. Ανάλυση
Σπανίως ένα Μέλος δηλώνει την ταυτότητά του, oνοματίζοντάς την άμα τη
εμφανίσει: «Γεια σας, είμαι γυναίκα», «Γεια σας είμαι ετεροφυλόφιλος», «Γεια σας
είμαι συντηρητικός», «Γεια σας είμαι μητέρα» κ.ο.κ.
Συνήθως, η ταυτότητα επιτελείται, καταδεικνύεται, υπονοείται ή/και αποδίδεται
με την επιστράτευση των σχετικών προσδεμένων κατηγορημάτων, τα οποία ‒πέρα
από δραστηριότητες‒ περιλαμβάνουν «δικαιώματα, διεκδικήσεις, υποχρεώσεις,
γνώσεις, ιδιότητες και ικανότητες» (Hester & Eglin 1997: 5).
► Στην πρώτη συνομιλία,16 δύο νεαρές γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας συζητούν
την επικαιρότητα συντρώγοντας. Η (Γ)εωργία είναι η μόνη που έχει παρακολουθήσει
τη Γιουροβίζιον ‒όπου αναδείχτηκε νικήτρια η drag queen Κοντσίτα Βούρστ
(Τεκμήριο 2)‒ και προκαλεί την ανάλογη συζήτηση, η οποία διεξάγεται κυρίως
16

Ευχαριστίες στην Ε.Κ. που την κατέγραψε.
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ανάμεσα στην ίδια και στον νεαρό άνδρα, (A)λέξανδρο, καθώς η άλλη συνομιλήτρια,
(Β)άσω, περιορίζεται σε ελάχιστες συνεισφορές, σύμφωνα και με τη δυαδική
σειριακή προδιάθεση (turn order bias). 17
Τεκμήριο 2. Conchita Wurst (Eurovision 2014)

Μέσα από τη διαδοχή των συνεισφορών στον λόγο, των γειτνιαστικών ζευγών
και των πράξεων που επιτελούνται ως πρώτα ή δεύτερα ημίσεα, καθώς και των
θεμάτων που εγείρονται, γίνονται ορατές διάφορες ταυτότητες.
Απόσπασμα 1 18
1

Γ

2
3
4
5
6
7

Γ
Α
Α
Β
Γ

8
9
10
11
12
13
17

Α
Β
Α
Γ

Α:. Καταρχήν. Πχια- πχιο- ποιος και ποια είδε γιουροβίζι↑ον;
(1.0)
[[ΔΕΝ ΕΙΔΑΤΕ Ε;
[[ ΕΛΕΟΣ¿
Έλεος¿ Δε την είδα, α[λλά δε χρειάστηκε να δω [>γιουροβίζιον< για να:[°( ) oύτ’ εγώ°
[
[Έλα ρε συ Αλέξανδρε
ή[μουνα σ↑ί:γουρη, γιατ↑ί ρε συ Αλ[έξανδρε::,
[Έλεος¿
[
[Για να δούμε τη Γκο:[ν:σίτα; Αυτ[ήν;
[Έλεος¿
[
[Γιατί ρε
συ Αλέξαν[δρε, αλήθεια!

Λόγω της αβαβ αλληλουχικής δομής (Schegloff 1968: 1076), ο προηγούμενος ομιλητής ή ομιλήτρια

προκρίνεται ως επόμενος/επόμενη του/της εκάστοτε ομιλητή/ομιλήτριας, με αποτέλεσμα σε μια
τριαδική συνομιλία να αποκλείεται πάντα ένα πρόσωπο ‒αν και όχι απαραίτητα το ίδιο πάντα (Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974: 708-709).
18

Βλ. Παράρτημα για τα σύμβολα απομαγνητοφώνησης.
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14
15

Α
Γ

16
17
18

Β
Γ

19
20

Γ

21
22
23

Α
Γ

24
25

Γ

26
27
28
29
30

Β
Α
Γ
Α

31
32
33
34

Γ
Α

35
36
37

Γ
Α

38
39

Γ

40
41

Α

42
43
44

Γ

45
46

Γ

47
48
49
50
51
52
53
54

Α
Γ
Α
Γ
Γ
Α
Β

55
56
57
58
59

Γ
Α
Γ
Α

60
61
62

Β
Γ

63
64
65

Γ
Α

[Για να δούμε αυτόν τον μούσχια που ήτ[ανε::
[>Δεν ήταν- (.) Α ναι αυτός
ήταν< (.) Ε:: αλλά γιατ[ί (ε:);
[Tο είδαμε στις ειδήσεις.
Εγώ χάρηκα παιδιά πά:ρα πολύ.
(.)
↓Χάρηκα- ((μασουλάει)) (.) Ρε παιδί μου(1.0)
Εν [τω μεταξύ το σκηνικό είναι φουλ μασονία ε;
[((πλατάγισμα γλώσσας))
(.)
Τι ’ναι;
(.)
°Πώς;°=
=Είναι φουλ μασονία το σκηνικό με: το:ν τύπο αυτ[ό
[T↑ι εννοείς;
Καταρχάς η μασονία κοιτάει να μπερδέψει τα φύλα. (1.0) Σκοπός τ’ς είναι να
μπερδέψει λίγο το σ’ξουαλικό το θέμα. (.) ((ρουθούνισμα)) Πρώ:τον. Δεύτερον.
(.)
Α:=
=Ε: πώς λεγόταν ο τίτλος του τραγουδι↑ού;
(1.0)
Φίνικ- ε:: ράιζ: λάικ ε φίνιξ;
Ναι. (.) Φοίνικας είναι ένα από τα <εμβλ↑ήματα του μασονισμού>
(1.0)
Ε ρε παιδιά: ((μασουλάει))
(.)
Δεύτερον. (.) Τρίτον. (1.0) Άμα το παίξεις ανάποδα το τραγούδι έχει
υποσυνείδητα μηνύματα
(.)
Τ↑ι λέμε ρε παιδιά τώρα:;
(.)
Το ’χεις κάνει; Δε γκσέρω, (.) αλλά(.)
((ενοχλημένα)) Δε θα μπω στη διαδικασία να το [ξανακάνω, [κάποτε το ’κανα=
[Όχι όχι [Όχι
=κι άκουσα [κάποια κομμάτια από την ανάποδη.
[E:γώ:,
Δε νο[μίζω ότι αυτό ήταν το μήνυμα. Ότι υπήρχανε μηνύματα ↑ήτανε=
[↑Η=<Το μήνυμα του τραγουδιού από μόνο του τι λέει;
(.)
Ε: τίποτα:: μ::[
[Δ↑ε [λέει τίποτ↑α
[Βγαίνω από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας ρε παιδί μου¿
Ναι
(.)
ºΤίποτ[αº
[((πλατάγισμα)) Α:υτό.
(.)
Το θέμα είναι ότι [μ’ αυτή τη <παρουσία>
[Λάικ ε φίνιξ (ράιντ του δε λάιτ). Εντάξει, αντιγράψανε
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66
67

Γ

68
69
70
71
72
73

()
Γ

74
75
76

Β

105

Α

106
107

Γ

108
109
110
111

Α
Γ
Α

112
113
114

Γ
Α

115
116

Γ

117
118

Α

119
120

Γ

121
122

Α

123
124
125

Γ
Α

126
127

Γ

128
129

Γ

130
131
132
133

Α

134
135
136
137

Γ
Α
Γ

138
139
140
141

Γ
Β

142
143
144

Γ

τραγούδι των ανιχιλέιτορ¿ Τέλος πάντων¿
Δ↑εν ήταν αυτό το- το θέμα ήταν το- σίγουρα δεν ήταν το τραγούδι το θέμα. Το
θέμα ήταν ότι ήτανε μια εικόνα (1.5) που υποτίθεται ότι σοκάρει τη γκοινωνία
επειδή ακριβώς δείχνει αυτή την ε: ((μασουλάει)) διαφορά ανάμεσα στο βιολογικό
φύλο και στο κοινωνικό φύλο. Είμαι άντρας (.) το δείχνω με τα γένια μου (.)
και μ’ αρέσει να ντύνομαι γυναικεία. (.) Αυτό.
((πλατάγισμα))
Ντάξ’ δεν το βρίσκω:- ίσα ίσα, εγώ πιστεύω ότι (1.0) και το ότι ψηφίσανε όλοι
τό:σο::, και τόσο δωδεκάρι που έπεσε, και απ’ την Ελλάδα >δηλαδή< (.)
[ ε:: μ::
[Tο δώδεκα εκεί το δώσαμε;
[…]
Ήτανε λίγο παρατραβηγμένο σκηνικό αυτή τη φορά
(.)
Ρε παιδιά όμω::ς (.) σκέψου πόσο πίσω ↑είμαστε::
(.)
Δεν είναι το θέμα πίσω=
=[[↑Είναι πίσω ρε παι[διά:
=[[Το θέμα είναι
[να μην τα ισοπεδ- να μην τα ισοπεδώσουμε όλα στο όνομα
της ελευθερίας ρε παι[δί μου.
[Μα δεν τ↑ο ισοπέ[δωνε:
[Είναι η- ε- ε- σεβόμαστε ρε παιδί μου
το τι κάνει ο καθέν↑ας,
Ναι
(.)
Το σεβόμαστε.
(.)
Ναι
(1.0)
Ε::: ↑ας το κρατάει γι’ αυτόν.
(1.0)
Ναι αλλά αυτό [δεν ισχύ[Όπως εγώ δεν βγαίνω και δεν λέω ότι είμαι στρέιτ,
(.)
Ε ναι αλλά το δείχνεις όμως.
(1.0)
Δηλαδή άμα βγεις με την κοπέλα σου δεν θα σου πει κανένας- «εγώ γιατί πρέπει
να βλέπω εσένα με την κοπέλα σου;». Αν ο άλλος βγει με το αγόρι του; γιατ↑ί
θα πρέπει να του πεις «κράτα το για τον εαυτό σου»
(1.0)
Όχι δεν θα τομ πεις
(.)
Ε το(ν) λες [όμως. Αυτ↑ό είναι το θέμα
[Θα το σεβασ[τείς
[Ε δεν το σέβεσαι. Εσ↑ύ μπορεί να το σεβαστ↓είς αλλά(.) γενικά σαν κοινωνία δεν το σέβεσαι και τόσο όσο θα πρεπ↑ε,
(1.0)
Δηλαδή τς άντε. Τώρα πες (.) εσύ βγαίνεις. (.) Πες ότι κι- ε::μ:[:
[Ή όπως και
[να ’χει θα-θα τον δούνε κάποιοι
[Κυκλοφορείς,
(.)
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145
146

Β
Γ

147
148
149

Β
Γ

150
151
152
153
154
155
156

Α
Γ
Α
Β

157
158
159
160
161
162
163

Γ
Β
Α
B
Γ
Γ

164
165

Α

166
167

Γ

168
169

Α

170
171
172
173
174

Γ
Α
Γ
Α

175
176
177

Γ
Α

178
179

Α

Και μπορεί εμείς όχι αλλά (.) οι- οι γονείς [μας;
[Αυτό παιδιά. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
(.) ↑Ό[χι και:: ακόμ↑α μεγαλύ- ακόμα και μικρότερα παιδιά[Ναι αλλά δεν αλλάζουν αυτά ρε Γωγώ όμως από τη μια στιγμή στην ά[λλη
[Μα
αυτό είναι το θέμα. Εγώ αυτό θεώρησα ότι είναι το θετικό, όχι ότι τς ξαφνικά ρε
παιδί μου, αλλά τουλάχιστον μέσω ενός- (.) τς ↑όχι τόσο προτύ:που:, (.) μ:ιας
εξοικείωσης ας πούμε μέσω-μ’ αυτήν την εικόνα.
Κα[λά από::
[Ίσως κάτι αλλάξει
Από εξοικείωση έ[χει ξεκινήσει ήδη πά↑:ρα πολύ
[Σιγά τι να αλλάξει. Αυτά δεν αλλάζουν για μένα έτσι αλλά- (.)
Γιατί με τη: Βίβα λα: βίβα πού ήταν εκεί[:
[Η Dάνα;!
Ν↓αι↑:
Η Ντάνα ιντερν[άσιοναλ. Γιατί αυτό Ντ;
[Άλλα[ξε κάτι;
[>Η Dά:να;<
↑Ε:: (.) παιδιά το Ισραήλ (.) έχει το μεγαλύτερο γκέι πράιντ (.) >σ’ όλο το
γκόσμο< (1.0) ((πλατάγισμα))
↑Ε με τόσ’ καταπίεση¿
(1.0)
Ν↑αι δεν ξέρω αν είναι αυτό:, ↑αλλά:(.)
Αυτό είναι. Η καταπίεση. Όσο πιο συντηρητική είναι η κοινωνία τόσο πιο: τέτοιο
(1.5)
(ºΚοίτα πάν[τως-º)
[Πες μ[ου κάποιον ή κάποια από την Κ↑ύπρο, (.) που η Κύπρος=
[ºΔε ξέρωº
=θεωρείται (.) στενή όσον αφορά τα: τα ήθη και τα τέτοια, πολύ ασφυκτική, (.)
που πάει φοιτητής,
Ναι¿
Και δ↓ε ξεσαλ↑ώνει
(1.0)
Πες μου ↑έναν Κύπριο και μία Κύπρια φρόνιμη

Ο νεαρός άνδρας επιτελεί την ετεροφυλοφιλία, την αρσενικότητα, τον
συντηρητισμό και την ομοφοβία/τρανσφοβία του, εκφράζοντας την απαρέσκειά του
για τη διοργάνωση και την τρανσέξουαλ νικήτρια, με μια σειρά από
συνεισφορές/δράσεις:
 Εκφράζει ισχυρή διαφωνία ‒που αποτελεί μη-προτιμητέο δεύτερο ήμισυ όταν
προηγείται αποτίμηση ως πρώτο (Makri-Tsilipakou 1991)‒, εκφέροντας τέσσερις
φορές «Έλεος» (Σειρές 4, 5, 9, 11), ως απάντηση στην ερώτηση αν είδαν
Γιουροβίζιον· χαρακτηρίζει υποτιμητικά το πρόσωπο αναφοράς, αποκαθιστώντας και
το βιολογικό του φύλο, «αυτόν τον μούσχια» (Σ14).
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Ως γνωστόν, το κατηγόρημα βλέπω Γιουροβίζιον είναι προσδεμένο στην
κατηγορία ομοφυλόφιλος άνδρας, διότι αποτελεί κοινή γνώση ότι «…η Γιουροβίζιον
είναι ένα γκέι πάρτι», όπως μας πληροφορεί ο αυτόκλητος εκφραστής της ‒κατά
δήλωσή του «Έτσι θα πει ο κόσμος» (http://www.toratora.gr/62047-o-giorgosliagkas-ekfrazei-to-laiko-aisthima-ti-tha-pei-o-kosmos-ton-tilixe-i-foureira/)‒,
τηλεπαρουσιαστής/δημοσιογράφος

Γιώργο

Λιάγκα,

συνεπικουρούντος

του

συμπαρουσιαστή/τραγουδιστή Γιώργου Λιανού, «Η Γιουροβίζιον για τους γκέι είναι
ό,τι το Πάσχα για τις γριές», προς συγκατανεύουσα θυμηδία των υπόλοιπων μελών
του

τηλεοπτικού

πάνελ

(9/5/2014,

https://www.youtube.com/watch?v=Slx_mwhtDUw).

ΤΟ
Αλλά,

ΠΡΩΙΝΟ,
ανήκει

ΑΝΤ1,
και

στην

κατηγορία γυναίκα, και έτσι οι γυναίκες μπορούν να την παρακολουθούν χωρίς να
θεωρηθούν λεσβίες.
 Διεκδικεί τη θέση του ειδικού, εκφράζοντας τις απόψεις του ως εξακριβωμένα
γεγονότα, ως αποτελέσματα πραγματογνωμοσύνης (βλ. Μακρή-Τσιλιπάκου 2001;
Makri-Tsilipakou 2004), καθώς ο λόγος του έχει τα σχετικά οργανωτικά γνωρίσματα,
όπως: δείκτες λόγου ‒και, μάλιστα, λόγιους για περισσότερο κύρος‒, «Καταρχάς»,
«Πρώτον» «Δεύτερον» «Τρίτον» (Σ30-Σ31, Σ41)· επιχειρηματολογία με απόλυτες
αλήθειες, «όσο πιο συντηρητική…», «όλοι οι Κύπριοι ξεσαλώνουν» (Σ169, Σ172,
Σ174-Σ175, Σ177, Σ179).
 Ακόμη, υιοθετεί (μάλλον αφελώς) θεωρίες συνωμοσίας με ακροδεξιό άρωμα, που
ανακυκλώνονται σε περιθωριακές εκπομπές τηλεπώλησης, περί «μασονίας» (Σ28,
Σ30-Σ31, Σ37) και «υποσυνείδητων μηνυμάτων» (Σ41-Σ42, Σ48, Σ50) ‒σατανικού
περιεχομένου, υποθέτω (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=qKac01zckIg).
 Επιδεικνύει ομο-/τρανσφοβία, εν ονόματι του «να μην τα ισοπεδώσουμε όλα»,
ρήσης

που

συχνά

επιστρατεύεται

ως

υπενθυμιστική

της

επικρατούσας

κοινωνικής/ηθικής τάξης πραγμάτων ‒της ετεροκανονικότητας, στην περίπτωσή
μας‒, και η οποία κατατάσσει τον ομιλητή στους υπερασπιστές της (σε αντίθεση με
τα ομοφυλόφιλα Μέλη που απεικονίζονται να δρουν ως ‘μπουλντόζες’). Η κατάταξη
επιτυγχάνεται δια της εφαρμογής του διαμερισμού (partitioning), βάσει του οποίου
ένας πληθυσμός μπορεί να κατανεμηθεί σε διάφορες τάξεις, οι οποίες ανήκουν σε
διαφορετικές ομοταξίες με ανάλογες εσωτερικές σχέσεις (Sacks 1992b: 110).
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Η κίνηση αυτή (Σ111) διατηρεί σταθερό19 τον διαμερισμό ανάμεσα στις/στους
πολέμιους και υπερασπιστές της ομοφυλοφιλίας, αλλά αίρει τη σεξουαλικότητα ως
διαχωριστικό γνώρισμα, αντικαθιστώντας την με την ανάγκη διατήρησης της
κοινωνικής/ηθικής τάξης. Ενεργοποιείται, έτσι, μια προσχηματική ταυτότητα, μια
ταυτότητα-προκάλυμμα (cover identity) που συγκαλύπτει την προβληματική
ταυτότητα, η οποία, εντούτοις, είναι η πλέον σχετική με την περίσταση (Sacks 1992a:
317, 590). Έτσι, ο νεαρός άνδρας δεν προβάλλει πλέον ομο-/τρανσφοβικός, αλλά
οπαδός της κανονικότητας (δηλαδή, καλός πολίτης).
Η νέα ταυτότητα προορίζεται να αποσπάσει τη συναίνεση της συνομιλήτριάς
του ‒η οποία δεν είχε επιτευχθεί μέσω της προηγούμενης ταυτότητας‒, θέτοντάς της
το δίλλημα της διατήρησης ή ανατροπής της κοινωνικής/ηθικής ευταξίας και,
επομένως, και της δικής της ένταξης στη μία ή στην άλλη πλευρά. Έτσι, ο ίδιος και η
συνομιλήτριά του παραμένουν τιτλούχοι αντίπαλων ταυτοτήτων, αλλά τώρα δεν
πρόκειται περί ομο-/τρανσφοβικού εναντίον μη ομο-/τρανσφοβικής, ανεκτικής,
προοδευτικής, αλλά περί υπέρμαχου της κανονικότητας εναντίον εκπροσώπου των
υπονομευτών της.
Τα επιχειρήματα που επιστρατεύει σχετικά, περί σεβασμού και ιδιωτικότητας
(Σ114-Σ115, Σ118, Σ122, Σ125), δεν αντέχουν τον διεξοδικό έλεγχο της ορθότητάς
τους από τη συνομιλήτριά του (Σ124, Σ127, Σ129-Σ131, Σ135, Σ137-Σ138, Σ140,
Σ143, Σ146-Σ147). Ωστόσο, είναι αναγνωρίσιμα καθώς εντάσσονται στον κυρίαρχο,
(υποτίθεται) φιλελεύθερο, λόγο για την ομοφυλοφιλία, ο οποίος συχνά αναπαράγεται
από όσες και όσους ομοφοβικούς θέλουν να προβάλουν εαυτούς ως ανεκτικούς ‒ως
ιδιότητα της προσχηματικής ταυτότητας καλός πολίτης που εντοπίσαμε πριν.
Πρόκειται για το γνωστό: «Δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, αρκεί να μην είναι
θηλυπρεπείς και προκαλούν» ή (στην καθομιλούμενη) «Ας βγάζουν τα μάτια τους
όπως θέλουν αρκεί να μην προκαλούν», δια στόματος μητροπολίτη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας Αμβροσίου (Τεκμήριο 3), γενικότερα γνωστού για τις ‘προοδευτικές’
απόψεις του.
Τεκμήριο 3. Αμβρόσιος Λενής (18/6/2015)
(http://www.achaianews.gr/index.php/news/culture-2/6594-as-bgazoun19

Διαμεριστική

σταθερότητα/αστάθεια

(partitioning

constancy/inconstancy):

συγκεκριμένος

διαμερισμός προσώπων που (δεν) διατηρείται κατά την προσθήκη μίας άλλης τάξης κατηγοριών
(Sacks 1992a: 317, 592).
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ta-matia-tous-opos-theloun-arkei-na-min-prokaloun)

Αντιστοίχως, «Δεν έχω τίποτε με τους πρόσφυγες, αλλά γιατί δεν μένουν στον
τόπο τους», «Δεν είμαι εθνικιστής: απλά οι Έλληνες είναι η καλύτερη φυλή», «Είμαι
φεμινιστής, αλλά οι γυναίκες το έχουν… παραχέσει», που συγκαλύπτουν ρατσισμό,
εθνικισμό, σεξισμό.
Σε αντίθεση, η συνομιλήτριά του (Γ) προβάλλει:
 Με κοινωνιογλωσσική επίγνωση σε σχέση με τον σεξισμό στη γλώσσα
επιλέγοντας μη σεξιστικές πραγματώσεις, «Ποιος/ποια;» (Σ1), άρα φεμινίστρια(;)
 Με θετική στάση ως προς την ομοφυλοφιλία και την κοινωνική αλλαγή
(Σ149-Σ152, Σ154), και γνώση ως προς τα σχετικά ζητήματα (διαχωρισμός
βιολογικού/κοινωνικού φύλου, Σ67-Σ71), την οποία συνεισφέρει στη συζήτηση με
σκοπό να πείσει τα υπόλοιπα μέλη προς αυτό που θεωρεί ως μια προοδευτικότερη
προοπτική

(Σ107,

Σ110,

Σ149-Σ152),

πραγματώνοντας

μια

αριστερή(;),

προοδευτική(;) ταυτότητα.
Η τρίτη της παρέας (Β), από την άλλη, αυτοπροσδιορίζεται ως ουδέτερη/
σκεπτικίστρια (Σ148, Σ156-Σ157, Σ161), αλλά και ως ενεργή παρατηρήτρια, καθώς δεν
παραλείπει να υποβοηθά τη συζήτηση με προωθητικές παρεμβάσεις (Σ6, Σ10, Σ17,
Σ27, Σ61, Σ76, Σ141-Σ142, Σ145, Σ148).
► Στην επόμενη συνομιλία,20 η (Λ)ένα, η (Ξ)ένια, ο (Μ)ιχάλης και η (Φ)ανή, μια
παρέα φοιτητριών/φοιτητών, ανταλλάσσουν πληροφορίες και εντυπώσεις από τις

20

Ευχαριστίες στη Σ.Τ.
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βραδινές εξόδους τους. Στο συγκεκριμένο σημείο, επικεντρώνονται στις εξορμήσεις
τους στα μπουζούκια.

Απόσπασμα 2
1
2
3
4
5
6

Λ
Ξ
Μ
Λ
Μ
Φ

7
8
9
10
11
12
13
14

Ξ
Μ
Ξ
Φ
Ξ
Ξ
Μ

15
16
17
18
19

Ξ
Μ
Ξ
Μ

20
21
22
23

Φ
Ξ
Ξ

24
25
26
27

Μ
Ξ
Λ

28
29
30

Λ
Ξ

31
32
33

Μ
Ξ

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Φ
Μ
Ξ
Φ
Ξ
Λ
Ξ
Λ
Φ
Φ
Μ
Ξ

↑Α (h) πέρσι πήγα Πάολα! (.) Το τελευταίο (.) [Και καθόμασταν σ’ ένα χάλια=
[Εγώ [δε θυμάμαι καν hhh
[Εγώ Σφακιανάκη
=τραπέζι (.) [δίπλα στις τουαλέτες
[>Εγώ Σφακιανάκη με τη [μαμά μου.
[((ειρωνικά στη Λ)) Πολύ ωραία!
(.)
Οι δυο σας;
Ναι
hahaha (.h) Καλό αυτό!=
=((γελαστά)) Γενικά η συζήτηση μας έχει επίπεδο(h) [hahaha νομί(h)ζω!
[hehhh
((γελαστά)) Τα μπουζούκια!
Εμάς η μαμά μου είναι μεγάλη φαν του Σφακιανάκη
(.)
Ο Σφακιανά:κης:;=
=Και- κι επειδή [ήθελε να πάει και δεύτερη φορά να το- κι οι φίλες της δε θέλανε (.)=
[Δε μ’ αρέσει καθόλου!
=μου λέει θα πάω Σφακιανάκη λέει θες να ’ρθεις; Λέω θέλω να ’ρθω °πήγαμε πολύ
καλά ήταν [εμπειρία ζωής°
[ΕΓΩ δε χαλάω λεφτά [τώρα θα μαζέβ- θα μαζέψω για το Ποσεί[δι.
[Ναι ε;
[
[<Μου
φαίνεται είναι λίγο βλάκας αυτός!
Ο Σφακιανάκης;
Ναι=
=Έχει ακραίες απόψεις.
(.)
Καταρχήν είναι ά[θεος!
[ΔΕ Μ’ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΝΤΥσι:μο:: τς
(.)
Ναι.
Δε μ’ αρέσει πώς βγαίν- δε μ’ αρέσει: τς ή ψευτόμαγκ- δε ξέρω βεβ κατά πόσο- είναι
ψευτό βέβαια αλλά: πολύ: δή:θεν μου βγάζει κάτι::=
=<Και πολύ κί:[τς
[<Αν και μ’ αρέσουν πολύ [τα τραγούδια του
[ΠΟΛΥ: ΚΙ:[ΤΣ: Κάτι κάτι ά:σχημο =
[ΦΟΥΛ κιτς!
=[μου βγάζει! (.) Δε ξέ:ρω πολύ:: ά:ν:τρας εγώ είμ’ ο άντρας και:: καλύτερος=
[Είναι κιτς ναι.
=απ ό:λους: (.) [Κάτι τέτοιο δε βγάζει;=
[Πάντως: (.) Είναι [καλός οικογενειάρχης (.) Απ’ ότι λένε, ας πού:με
=[((στην Ξ)) Ναι
Α! είναι παντρεμέ:[νος;
[(Καλός άν[ θρωπος!)
[ΔΕ μ’ απασχολεί:: η: [οικογενειακή του κατάσταση
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47
48
49
50
51
52

Λ
Φ
Λ
Μ
Λ
Φ

53
54

Μ

55
56
57
58
59
60
61
62

Λ
Μ
Φ
Ξ
Μ
Μ
Ξ

[Είναι παντρεμέ:νος:=
=Ιδέα δεν (h) είχα (h)!
Έχει παιδιά::
Με μια Σουηδέζα ξανθιά. Μοιάζει τη μαμά μου.
Σουηδέζα είν’ η [μαμά σου;
[Μά:λιστα! hh
(1.0)
Ε:: μοιάζει.
(2.0)
Ελληνίδα είναι [όμως!
[Ελληνίδα εί[ναι.
[hehehe=
=Ξανθιά (h) πώς γίνεται κι είν’ η μαμά [σου (.) Είναι βαμμένο;=
[Ξανθιά;
=Βαμμένο ναι αλλά [είναι >βαμμένο τόσο πολλά χρόνια<
[<Γιατί είσαι πολύ σκούρος εσύ.

Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στην αναφορά στον τραγουδιστή Νότη
Σφακιανάκη, καθώς τα Μέλη του αποδίδουν διαφορετικές ταυτότητες, από θετικές
έως αρνητικές με πολλές ενδιάμεσες στάσεις: «εμπειρία ζωής» (Σ20), «λίγο βλάκας»
(Σ24), «ακραίος» (Σ27), «άθεος» (Σ29), «ψευτόμαγκας» (Σ33), «πολύ δήθεν» (Σ34),
«πολύ κιτς» (Σ35, Σ37), «κάτι άσχημο» (Σ37), «φουλ κιτς» (Σ38), «πολύ άντρας […]
ο καλύτερος» (Σ39), «κιτς» (Σ40), «καλός οικογενειάρχης» (Σ42), «καλός άνθρωπος»
(Σ45), «παντρεμένος με παιδιά» (Σ47, Σ49), «με [γυναίκα] Σουηδέζα ξανθιά» (Σ50).
Το πλήθος των διαφοροποιημένων ταυτοτικών τίτλων που του απονέμονται,
καταδεικνύει την ενδεικτικότητά τους, καθώς το κάθε Μέλος επιλέγει να αναδείξει
διαφορετικά κατηγορήματα/όψεις της συμπεριφοράς του προσώπου αναφοράς. Έτσι,
για κάποια Μέλη η εμφάνιση είναι κρίσιμη, καθώς και η μάτσο προσωπικότητα· για
άλλα, οι απόψεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς περί χριστιανισμού και Αρχαίας
Ελλάδας ‒με την οικογένεια να συνιστά, ενίοτε, μετριαστικό στοιχείο· και τέλος, για
κάποια άλλα, η ξανθιά Σουηδέζα σύζυγος αποτελεί στοιχείο θαυμαστής
προσωπικότητας ‒ιδίως όταν κανείς είναι «πολύ σκούρος» (Σ62) και η ξανθιά
σύζυγος μοιάζει τη μαμά του (Σ54), με την οποία και συνδιασκεδάζει (Σ5, Σ19-Σ20).
Αποτέλεσμα: τα ίδια τα Mέλη αυτοταυτοποιούνται ως φεμινίστρια (Ξ), καλόγουστη
(Φ, Ξ), χριστιανή (Λ), συντηρητική (Λ), λάτρης βορείων ξανθιών υπάρξεων/μαμάκιας
(Μ) ‒και όλες/όλοι μαζί ως μπουζουκόβιες/οι, αν και μερικές με επίγνωση (Σ11-Σ13)!
Συνεπώς, η απόδοση ταυτότητας σε ένα άλλο Μέλος, ως ερμηνεία/εξήγηση για
το τι συμβαίνει στον κόσμο, αποτελεί ταυτόχρονα απόδοση ταυτότητας στον ίδιο μας
τον εαυτό, καθώς με αυτόν τον τρόπο γίνονται διαθέσιμα δικά μας στοιχεία ‒ο
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χαρακτήρας, οι πεποιθήσεις, η δική μας ηθική στάση κτλ.‒, τα οποία επιτρέπουν στα
άλλα Μέλη να μας αντιλαμβάνονται ως το είδος του προσώπου που βλέπει τον κόσμο
με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο (Cuff 1993: 40).

► Η απόδοση στερεοτυπικών ταυτοτήτων φύλου, συνήθως υποτιμητικών για τις
γυναίκες (βλ. σεξισμός), εκφράστηκε για ακόμη μια φορά στον δημόσιο βίο της
χώρας (βλ. Μακρή-Τσιλιπάκου 2014β; Makri-Tsilipakou 2015a, 2016).21
Στη συνεδρίαση της Βουλής με θέμα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος,
(26/6/2015), ο τότε Πρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, εγκατέστησε
και τη δική του ταυτότητα, αποδίδοντας ταυτότητα στην τότε Πρόεδρο της Βουλής,
Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεπακόλουθα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα:

Απόσπασμα 3
1

Σ

((αποστροφή προς τη ΖΚ)) Κυρί:α πρό:εδρε:! (2.0) Με συγχωρείτε αλλά σ’ αυτή
την αί:θουσα: (.) ((κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι)) επί σαράντα: χρόνια,
ισχύει το άρθρο εξηνταέξι. ((θλιμμένα)) >Είστε πρόεδρος της Βουλής και δεν το
γνωρίζετε λυπάμαι.<
((χειροκροτήματα))
[…]

Σ

((αποστροφή)) Κυρία πρόεδρε:, (1.0) Ανεβήκατε:
((οχλαγωγία))
Ανεβήκατε->ανεβήκατε< πάνω:
((οχλαγωγία))
Ανεβήκατε πάνω την ώρα ακριβώς: (.) που μιλούσα για θεσμική παρωδία.
((οχλαγωγία))
((συμβουλευτικά)) Δεν θα ’πρεπε να το κάνετε αυτό:!
((οχλαγωγία))
Μιλούσα ’κείνη την ώρα για (.) θεσμική παρωδία. (.) Θα ’πρεπε να γνωρίζετε: (.)
μπορεί να είστε νέα συνάδελφος, είστε πρόεδρος όμως της Βουλής, θα ’πρεπε να
γνωρίζετε ότι απαγορεύε↓ται ((κουνώντας το κεφάλι ρυθμικά)) η πρόεδρος της
Βουλής να παραβjάζει τον κανονι↓ζμό του σώματος.
((οχλαγωγία))
((καλεί)) Κυρία πρόεδρε:, (.) ((χτυπάει κάτω το ντοσιέ του)) Κυρία πρόεδρε:, να το
πάρετε χαμπάρι:, ((βραχνά)) το ’χετε ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ! (.) ((χτυπώντας το χέρι στο
έδρανο)) ΤΟ ’ΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ!
((οχλαγωγία))
ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣΤΕ! (.) ((δείχνοντας
τον Τσίπρα)) Και σεις κύριε ΤΣΙΠΡΑ:,
((οχλαγωγία))
((κουνώντας το δάκτυλο)) ΕΣΕΙΣ κύριε ΤΣΙπρα! ((στρέφεται προς την πρόεδρο))

2
3
4
5

33
34
35

Σ

36
37

Σ

38
39

Σ

40
41

Σ

42
43
44
45
46

Σ

47
48
49
50

Σ

51
52
53
21

Σ

Πρβ.

https://www.youtube.com/watch?v=X3OP7SYafnM,

kefalogianni-kostopoulos/,

http://www.fimes.gr/2016/02/olga-

http://www.athensvoice.gr/article/ειδήσεις/λεκτική-βία-και-σεξισμός-στη-

βουλή-πιο-πολύ-από-ποτέ-άλλοτε
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54
55

Να τη ΜΑΖΕψετε! (.) Δεν ’ναι πρόεδρος Βουλής. Είναι πρόεδρος του κόμματός
σας!

Ο Σαμαράς εντοπίζει θεσμική παραβατικότητα (Σ37, Σ41) που αρχικά αποδίδει
σε κοινοβουλευτική απειρία (Σ42) ‒χωρίς να τη συγχωρεί (Σ41-Σ43)‒, σε αντίθεση
με τη δική του πολυετή πείρα (Σ1-Σ3) και την υπονοούμενη τήρηση των θεσμών. Το
σχεδόν πατρικό ύφος (Σ1-Σ39), με το προσεγμένο λόγιο λεξιλόγιο, «αίθουσα», «επί»,
«γνωρίζετε» (Σ2, Σ4, Σ41), τη χρήση τροπικότητας, «Δεν θα ’πρεπε να…» (Σ39), «θα
έπρεπε να…» (Σ42-Σ43), καθώς και τυπικής ευγένειας, «Με συγχωρείτε» (Σ1),
«λυπάμαι» (Σ4), εγκαταλείπεται, σταδιακά, καθ’ οδόν προς την κλιμάκωση της
διαφωνίας, με την εμφάνιση: μη πρότυπης φωνολογίας, «παραβjάζει» (Σ44)·
αγοραίων εκφράσεων, «να το πάρετε χαμπάρι:», «ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ!» (Σ46-Σ47)·
έντονης εκφοράς λόγου, «ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ!» «ΤΟ ’ΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ!» (Σ47-Σ48),
«ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣΤΕ!» (Σ50)· και
συνοδευτικών επιτατικών χειρονομιών/κινήσεων (Σ2, Σ43, Σ46-Σ48, Σ50-Σ51, Σ53)
(Τεκμήριο 4). Η κορύφωση επιτελείται ως αγανακτισμένη προτροπή/απαίτηση προς
τον πρωθυπουργό: «Και σεις κύριε ΤΣΙΠΡΑ:» (Σ51), «ΕΣΕΙΣ κύριε ΤΣΙπρα!» (Σ53),
«Να τη ΜΑΖΕψετε!» (Σ54).
Τεκμήριο 4. Αντώνης Σαμαράς
(https://www.youtube.com/watch?v=WwOsEJh80TQ)
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Η αποστροφή αυτή καθιστά σχετικό με τη διεπίδραση το γυναικείο φύλο της
προέδρου, τον συνετισμό της οποίας αναθέτει στον ισχυρότερό της, ενεργοποιώντας
έτσι το τυποποιημένο σχεσιακό ζεύγος (standardized relational pair)22 άντρας-γυναίκα,
για το οποίο προβλέπονται σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, με τον άντρα να
έχει, συμβατικά, το καθήκον να «μαζέψει» τη γυναίκα όταν παραφέρεται,
τουλάχιστον στις ανδροκρατικές κοινωνίες.
Έτσι, εγκαθίσταται και η δική του ταυτότητα ως παραδοσιακού άνδρα που
ελέγχει το θηλυκό που του ανήκει (σύζυγο, κόρη, αδελφή), σε αντίθεση με τον
Τσίπρα που εξομοιώνεται με ένα ανήμπορο, και άρα λιγότερο αρσενικό(;), πρόσωπο
που διασύρεται από τις πράξεις του εξαρτημένου θηλυκού.

► Την πολιτισμικά αναγνωρίσιμη προτροπή, «ποιος/ποια μαζεύει ποιαν/ποιον»,
αναπαραγάγει με ευκρινέστερο τρόπο ‒αντικαθιστώντας τον Τσίπρα με τον πλέον
αρμόδιο σύζυγο της Κωνσταντοπούλου‒ η νέο-Αυριανή εφημερίδα Kontra news του
Γιώργου Κουρή (Τεκμήριο 5), ο οποίος έχει γράψει χρυσές σελίδες στην υπηρεσία
του μισογυνισμού, δημοσιεύοντας παλαιότερες γυμνές φωτογραφίες της Δήμητρας
Λιάνη

(10/1995),

δεύτερης

συζύγου

του

Ανδρέα

Παπανδρέου

(βλ.

http://news247.gr/eidiseis/afieromata/dhmhtra-lianh-papandreoy-h-gynaika-poyprokalese-pa-sok-sto-panellhnio.3005473.html).
Τεκμήριο 5. Kontra news (13/8/2015)
22

Ένα ζεύγος κατηγοριών ‒σύζυγος-σύζυγος, γονιός-παιδί, γειτόνισσα/γείτονας-γειτόνισσα/γείτονας,

φίλος/φίλη-φίλος/φίλη, άγνωστη/άγνωστος-άγνωστη/άγνωστος κτλ.‒ αποτελεί μέλος της τάξης
συζευγμένων σχεσιακών ζευγών εάν είναι “τυποποιημένο” ως τόπος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
γνωστών όχι μόνο στα δύο εμπλεκόμενα αλλά σε όλα τα Μέλη μιας κοινότητας (Sacks 1972: 37).
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► Στο ίδιο, στερεοτυπικό, μήκος κύματος και ο νεοδημοκράτης βουλευτής
Γεράσιμος (Γ)ιακουμάτος, που ανταποκρίνεται ανάλογα στην ερώτηση σκοπιμότητας
του Γρηγόρη (Α)ρναούτογλου, οικοδεσπότη βραδινής εκπομπής (Τα Καρτάσιανς,
ΑΝΤ1), την οποία συμπαρουσιάζει με τη Μαρία (Μ)πεκατώρου και τον Δημήτρη
(Σ)ταρόβα.

Απόσπασμα 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Α

Μ
Α
M
Α
Μ
Γ

Α
Γ
Α
Μ
Γ
Α
Μ
Σ
Γ
Σ
Γ
Μ

((υπομειδιώντας)) Πες μου όμως είναι κι ένα κορίτσι μες τη Βουλή, (.) η Ζωή
Κωνσταντοπούλου, (1.0) >που δε ξέ-< πώς τα πάς μαζί: της;
(.)
((ψευτοτρομαγμένα)) Ω:χ! =
=((κτυπά τα χέρια του)) huh [huh huh huh [uh
[Ωχ ωχ ωχ! [Τώρα κοίτα που θα [φορτώσει!
[(
(h)
)! Αχ! hh=
=((γελαστά)) Την έχουμε και φωτογραφία!
(1.0)
((υπομειδιώντας)) .h Εγώ κάνω μία:- στην προσευχή μου το βράδυ, (.) μέσα απ’ τ’
άλλα που λέω‒ >και την καταλαβαίνω και την αγαπώ πάρα πολύ< λέω
((σταυροκοπιέται)) Θε’ μου (.) «πότε θα ξεμπαρκάρει ο αγαπημένος μας ναυτικός
ο άντρας της».
(1.0)
((ψευτοαπορώντας)) Γιατί:;
((μορφάζει/χειρονομεί)) ΝΑ ’ΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΡΕ!=
=hh hh [h
[((χαμογελάει))=
= ((υπομειδιώντας)) ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ!
.h hh [huh ((πνίγεται απ’ τα γέλια))
[hi hi hu
((το κοινό γελάει/χειροκροτεί))
Δηλαδή είναι: α:=
=((χειρονομεί απαγορευτικά)) <Μη το πεις μη το πεις!
((ψευτοαπορώντας)) Α: Αντιδράς επειδή είναι μόνη της; (.) κατά διαστήματα:;=
=<Όχι όχι! Λογικό είναι (.) [((οικτίροντας)) Μια γυναί[κα τώρα
[Ναι.
[
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Σ
Γ
Σ
Γ
Μ
Γ
Σ
Μ
Σ

[>Αλλά ΤΑΞΙΔΕΥει;=
=Οχτώ μήνες: ε είναι λίγο δύ:σκο[λο.
[((προς Α)) Χθες στην εκπομπή της ε:[
[<Θα ’θελα
δηλαδή να είναι εδώ ο άντρας της.=
=((συγκατανεύοντας)) Θα ’θελες [εσύ;
[<Όπως κάθε-όπως κάθε [γυναίκα.=
[>Έγινε αντιληπτό=
=Κάθε γυναίκα.
=έγινε αντιληπτό<

Το υπονοούμενο, που συνάγεται από τα συνωμοτικά ανθυπομειδιάματα/γέλια
ερωτώντος

(Σ1,

Σ5,

Σ7-Σ8,

Σ18,

Σ21),

ερωτώμενου

(Σ11,

Σ20)

και

συμπαρουσιάστριας (Σ9, Σ19, Σ22), καθώς και τις ψευδο-διευκρινιστικές ερωτήσεις
(Σ16, Σ24, Σ26, Σ29, Σ34) και υποκριτικές τρομάρες (Σ4, Σ6, Σ25) όλων των
εμπλεκομένων (Τεκμήριο 6) ‒που συνεργάζονται άψογα στη διεκπεραίωση του
υπαινιγμού‒, είναι ότι η Κωσταντοπούλου πάσχει από τις παρενέργειες που προκαλεί
η έλλειψη σεξ, λόγω της μακρόχρονης απουσίας του ναυτικού συζύγου της. Η
σχετική κυρίαρχη πεποίθηση αποτελεί κοινή γνώση ‒εξάλλου, τη συμμερίζεται και το
κοινό (Σ23)‒, όμως επιλέγεται να παραμείνει άρρητη (Σ25) ‒και έτσι ακυρώσιμη αν
και πιο ‘γαργαλιστική’‒, εντός του ψευδο-ευπρεπούς πλαισίου της συγκεκριμένης
εκπομπής.
Τεκμήριο 6. Τα Καρντάσιανς (2/4/2015)
(https://www.youtube.com/watch?v=fWZY2AGpvyk)

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /48/

Η ακροτελεύτια προσθήκη/εξήγηση, από τον συμπονετικό χριστιανό (Σ11-Σ14)
Γιακουμάτο, «όπως κάθε γυναίκα» (Σ35), που υιοθετείται ρητά και από τη
Μπεκατώρου (Σ34, Σ37) και τον Σταρόβα (Σ36, Σ38), ενεργοποιεί τον εφαρμοστικό
κανόνα της συνέπειας (Sacks 1972: 33), δια του οποίου άπαξ και κατηγοριοποιηθεί
ένα πρόσωπο ‒του αποδοθεί κάποια ταυτότητα, δηλαδή‒ , η ίδια κατηγορία, ή άλλες
από την ίδια τάξη μίας ομοταξίας, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την
κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων Μελών αυτού του πληθυσμού. Έτσι, ο Γιακουμάτος
και η παρέα του άκοπα τσουβαλιάζουν όλες τις γυναίκες χωρίς σύζυγο/άνδρα στην
ίδια ταυτοτική κατηγορία της στερημένης προβληματικής ‒υστερικής, ακριβέστερα‒
καθώς το (νόμιμο/ετερόφυλο) σεξ ορίζει τη ζωή τους,23 παρά τις επαγγελματικές
κατακτήσεις τους.

► Ο ελάχιστα υπαινικτικός, αμετροεπής Ηλίας (Ψ)ινάκης δεν αφήνει καμιά
ασάφεια/απορία σχετικά με τη συγκεκριμένη, στερεοτυπική, σεξιστική ταυτότητα
που ενεργοποιείται, όταν σχολιάζει την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου να μην δώσει την έγκρισή του για να πραγματοποιηθεί συναυλία της
‒τότε υπηρεσιακής

Αναπληρώτριας

Υπουργού Τουρισμού‒

Άλκηστις

[sic]

Πρωτοψάλτη, στο μνημείο του Τύμβου του Μαραθώνα. Η κατηγοριοποίηση γίνεται
με μια σειρά κλιμακούμενων όρων ‒«ξυνές»<«ανοργασμικές»<«αγάμητες»<«θα τς
πετάξουμε τον Σπαλιάρα να τις ξεμπουκώσει να ηρεμήσουμε»‒, αρχικά σε ανάρτησηκάλεσμα στο facebook (Τεκμήριο 7)· στη συνέχεια, δια ζώσης και εις επήκοον
παριστάμενων πολιτικών και κοσμικών, στη συναυλία (29/8/2015), (Απόσπασμα 5,
23

Χαρακτηριστική η απουσία ανάλογης αρσενικής κατηγορίας, καθώς η απουσία της συζύγου δεν

ισοδυναμεί με έλλειψη σεξ.
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Σ1, Σ10-Σ11, https://www.youtube.com/watch?v=CAqRSeIyc3k), καθώς και σε
(Δ)ημοσιογράφους (3/9/2015), εκ των υστέρων και λόγω των ‒επιδιωκόμενων (Σ14Σ15)‒ αντιδράσεων που ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του (Απόσπασμα 6, Σ8, Σ10,
https://www.youtube.com/watch?v=plcWVRDiVCA).

Τεκμήριο 7. Ηλίας Ψινάκης (26/8/15)
(http://www.govastileto.gr/lifestyle/celebrities-world/to-ksespasma-tou-ilia-psinaki8elo-na-afieroso-se-kamia-15aria-ksines-ke-anorgasmikes/)

Απόσπασμα 5
1

Ψ

2
3
4

Ψ

5
6
7

Ψ

8
9

Ψ

10
11
12

Εί:ναι μερικοί κομπλεξικοί (.) μαζί με τις διάνοιες και μερικές: (.) α:γά:μητες να το
πω; αν επιτρέπεται: (.) [που: εμποδίζουνε πάρα πολύ την ανάπτυξη της Ελλάδος=
[((χειροκροτήματα, επευφημίες)))
=γενικότερα. (.) Αλλ’ αυτό ειν- αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα: (.) έχει
και λύση. Ε Ζωή;
((χειροκροτήματα))
Τη Ζωή δεν εννοώ τη Κωσταντοπούλου, εννοώ τη Λάσκαρη.
((χειροκροτήματα))
Οι κομπλεξικοί αφήστε θα τους αναλάβω εγώ: έναν έναν προσωπικά. (.) Ε και για
τις άλλες: που είπαμε: (.) θα πετάξ- τς πετάξουμε τον Σπαλιάρα24 να τις ξεμπουκώσει
να ηρεμήσουμε.
((γέλια, χειροκροτήματα))

Απόσπασμα 6
1

Ψ

2
3
4
5
6

24

Δ
Ψ

[…] Η Ελλάδα ανήκει σε όλους. Τα αρχαία και ο πολιτισμός της ανήκουν όχι μόνο
στους Έλληνες ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. (.) Αυτό μόνο μπορούμε να
εξαργυρώσουμε. Έχουμε τα χάλια μας °σαν χώρα που τα ’χουμε°, την οικονομία και
πρέπει να πάμε μπροστά.[ΛοιΠΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛνουνε λοιπόν- αυτό=
[(
);
=θέλω το μήνυμα να τους περάσω- γραμματάκια να με κάνει νταντά η υπουργός:

Μοντέλο-ηθοποιός που δήλωσε ότι έχει κάνει έρωτα με «περίπου 4000 κοπέλες» (ΕΓΩ!Weekly, 23-

27/7/2015, http://www.yupiii.gr/gossip/c83233/Giannhs_Spaliaras-Oloklhrh_h_synenteyxh_.html).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /50/

7
8
9
10

Ψ

11
12
13

Δ
Ψ

14
15

►

ε: του πολιτισμού και του τουρισμού (.) πώς μιλάω έτσι:, για- κι αν είναι
αγάμητες ή όχι (1.0) γιατί- α: και μου είπ- σας το ’πα για το κομπλεξικοί;
(1.0)
Δε σας το ’πα. (.) Το κομπλεξικοί δεν τους πείραξε. (.) Το αγάμητοι τους πείραξε!
Μχμ=
=Ηλία μετανιώνεις γι’ αυτούς τους χαρακτηρισμούς; [Τι[Όχι βέβαια! (.) °Καθόλου
δεν μετανιώνω.° >Γιατί αν δεν είχα< αυτούς τους χαρακτηρισμούς κάνει, δεν θα
’σασταν εσείς εδώ.

Εξίσου

σεξιστική

και

η

κατηγοριοποίηση

της

πρώην

Υφυπουργού

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασίας Χριστοδουλοπούλου, μαχόμενης δικηγόρου και
συνδικαλίστριας, η οποία υποβιβάζεται σε μικροαστή κυριούλα ως «κυρία Τασία», και
από ‘σοβαρούς’ σχολιαστές (Ηλίας Ψινάκης, 8/9/2015· Γιώργης Γιατρομανωλάκης,
10/9/2015), με την ανάρμοστη χρήση προσφώνησης υποτιμητικής οικειότητας
(Τεκμήριο

8).

Είναι

σύνηθες

φαινόμενο

η

απειρία

και

η

έλλειψη

επαγγελματικής/τεχνικής γνώσης, ως χαρακτηριστικό γυναικείας ταυτότητας, να
αποδίδεται

συχνά

πυκνά

στις

Ελληνίδες

επιστημόνισσες/πολιτικούς

Απόσπασμα 3· βλ. Μακρή-Τσιλιπάκου 2012; Makri-Tsilipakou 2016).

Τεκμήριο 8. Η ‘κυρία Τασία’
(http://www.iefimerida.gr/news/225310/psinakis-ma-kala-ti-pinei-i-kyriatasia-thelo-ki-ego, http://www.tovima.gr/PrintArticle/?aid=736216)

(πρβ.
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Η ίδια η Χριστοδουλοπούλου δηλώνει διαφορετική ταυτότητα, «είμαι γυναίκα
και

αριστερή»

(συνέντευξη,

Ρ/Σ

Παραπολιτικά

90.1fm,

28/9/2015,

http://www.iefimerida.gr/news/228236/hristodoylopoyloy-eimai-gynaika-kai-aristerigi-ayto-den-vriskomai-stin-kyvernisi), ως ερμηνεία των εναντίον της επιθέσεων,
φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια τoν «κρυπτορατσισμό» μερίδας των ΜΜΕ και
πολιτικών παραγόντων, εναντίον αυτών των ομάδων.

► Και ηλικιωμένη, θα συμπλήρωνα εγώ ‒και, μάλιστα, με ορατή τη διαδρομή της
ζωής της στο πρόσωπό της ως κατηγόρημα/τεκμήριο απόδοσης ταυτότητας‒, το
οποίο είναι ένα ακόμη ασυγχώρητο αμάρτημα για τις γυναίκες (Τεκμήριο 9).

Τεκμήριο 9. ‘Γριά’
(http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/03/tasia-gia-lathrometanastes.html,
https://twitter.com/kopriths/status/631129107858898948,
https://www.facebook.com/permalink.phd?id=372957896049602&story_fbid=1
04389625703089,
http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/809862/pagalos-gia-hristodoulopoulouna-parei-tous-metanastes-spiti-tis)
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► Όμως, η ταυτότητα δεν εγκαθίσταται μόνο με γλωσσικά μέσα. Έτσι, η απόρριψη
της γραβάτας, ως υποχρεωτικού συμπληρώματος επίσημης ανδρικής ενδυμασίας,
γίνεται δηλωτική αριστεροσύνης και ανατρεπτικής στάσης, όπως στην περίπτωση του
Αλέξη Τσίπρα.25
Ως τέτοια, τουλάχιστον, ερμηνεύεται από τα υπόλοιπα, ημεδαπά και αλλοδαπά
Μέλη, τα οποία, ενίοτε, επιχειρούν την αποκατάσταση της διασαλευθείσας διεθνούς ή
εντόπιας τάξης ‒όπως ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ
(22/5/2015) ή το τηλεοπτικό συνεργείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

25

Πρβ. το προεκλογικό σοσιαλιστικό ζιβάγκο του Ανδρέα Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ), το εναλλακτικό

σακίδιο του Σταύρου Θεοδωράκη (ΠΟΤΑΜΙ) κ.ο.κ.
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(6/9/2015), αντίστοιχα‒, επιθέτοντας την απούσα γραβάτα, υπό μορφή αστεϊσμού
(Τεκμήριο 10).

Τεκμήριο 10. Η γραβάτα
(http://www.iefimerida.gr/news/207953/aptoitos-o-gioynker-synehizei-taasteiakia-ston-tsipra-rihnei-skampilaki-ton-gravatonei,
https://www.youtube.com/watch?v=1BLfPIzwLg0)

►

Ακόμη,

η

ταυτότητα

προκύπτει

και

ως

γεωγραφικός

προσδιορισμός,

συμπαρασύροντας μια σειρά από κατηγορήματα. Σχετικά, ο Schegloff (1972)
παρατηρεί ότι τα Μέλη βρίσκονται κάθε φορά αντιμέτωπα με την επιλογή της
κατάλληλης γεωγραφικής (π.χ. Κομοτηνή) ή σχεσιακής (π.χ. η πόλη μου) αναφοράς.
Μελετώντας το κίνημα των πλατειών το 2011 στην Ελλάδα ‒γνωστό ως κίνημα
των «αγανακτισμένων»‒, οι Γούτσος & Πολυμενέας διαπιστώνουν τη σύνδεσή του
με την έννοια του τόπου, «Οι συμμετέχοντες πραγματώνουν τη νέα τους [συλλογική]
ταυτότητα κυρίως με τη φυσική τους παρουσία σε ένα συγκεκριμένο χώρο: αν το
υποκείμενο δεν βρίσκεται εκεί, τότε είναι αδύνατο να συμμετάσχει και να
οικειοποιηθεί τη νέα ταυτότητα» (2014: 312). Καταλήγουν ότι «το ελληνικό κίνημα
των πλατειών περιορίστηκε να ορίσει το ποιοι είμαστε με βάση το πού είμαστε,
παραμελώντας τη σπουδαιότητα του τι και πού γινόμαστε» (2014: 315, έμφαση στο
πρωτότυπο).
Σε αντίθεση, η προ δημοψηφίσματος συγκέντρωση του ΟΧΙ στο Σύνταγμα
(3/7/2015) είχε πολλά, αν όχι όλα, από τα γνωρίσματα μιας συλλογικής ταυτότητας,
με κοινούς σκοπούς, δράσεις και αξίες (van Dijk 1998: 129; De Fina 2006: 364), όπως
άλλωστε και η αντίπαλη συγκέντρωση του ΝΑΙ στο Παναθηναϊκό Στάδιο ‒«Όχι
χρέος/λιτότητα/μνημόνια» εναντίον «Ναι Ελλάδα/ευρώ», αντίστοιχα‒ και όχι, απλώς,
διαφορετική τοπική αγκύρωση (Τεκμήριο 11).
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Τεκμήριο 11. ΟΧΙ/ΝΑΙ

► Με αφορμή τις συλλογικές ταυτότητες, καιρός να επανέλθουμε στην
ουσιοκρατική αντίληψη που κακολογήσαμε αρχικά. Συμβαίνει καμιά φορά να
ενδείκνυται η χρήση της πρακτικής που εισήγαγε η μετα-αποικιακή θεωρία της
Spivak ως στρατηγική ουσιοκρατία (strategic essentialism, 1985/1987: 205), με την
οποία εννοούνται «οι τρόποι με τους οποίους οι υποδεέστερες ή περιθωριοποιημένες
κοινωνικές ομάδες προσωρινά παραμερίζουν τις επιμέρους διαφορές τους με σκοπό
να σφυρηλατήσουν την αίσθηση μιας συλλογικής ταυτότητας, μέσω της οποίας
συνασπίζονται σε πολιτικά κινήματα» (Dourish 2008: 63). Δια της επικέντρωσης σε
ένα κεντρικό στοιχείο, δημιουργείται αλληλεγγύη και ενδυναμώνεται η παρουσία
τους στην κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φεμινιστικό κίνημα,
που έκανε ορατό το γυναικείο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι αφορούσε πολύ
διαφορετικές γυναίκες.

► Η παγκοσμιοποίηση επέφερε δραματικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της
καθημερινότητας μας και προκάλεσε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από την
περιφέρεια προς το κέντρο, όπου ως περιφέρεια νοούνται οι διάφορες χώρες που
πλήττονται από πολέμους/λιμούς/καταποντισμούς, και ως κέντρο η Ευρώπη/Αμερική
κτλ. Οι πληθυσμοί αυτοί κατηγοριοποιούνται συλλήβδην, και ανάλογα με την
προοδευτική/συντηρητική/εθνικιστική ιδεολογία του/της καθένα/καθεμιάς από μας:
πρόσφυγες, (λαθρο)μετανάστες, «βιαστές» συνόρων κτλ., καμιά φορά και με
συνύπαρξη των διαφορετικών όρων (Τεκμήριο 12).

Τεκμήριο 12. Πρόσφυγες κτλ.
(http://www.newsbomb.gr/tags/tag/20316/lathrometanastes,
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=733307,
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http://www.contra.gr/Columns/contra-epithesi/iraklis/opadoi-hraklhkalwshrthate-prosfyges.3626522.html,
http://www.kosnews24.gr/koinwnika/item/225118-me-protovoulia-toukallitexni-n-sfakianaki-koinopoiisis-politon-pros-oles-tis-arxes-gia-tometanasteftiko)

Οι δι-εθνικές αυτές ταυτότητας (transnational, Vertovec 2009; De Fina &
Perrino 2013), αποτελούν μαζικούς (συνήθως) ετεροπροσδιορισμούς, συχνά εκ των
άνω και για λόγους διοικητικής διαχείρισης αυτών των πληθυσμών ‒παράδειγμα, η
ταυτότητα Latino ως Αμερικανικός απογραφικός όρος (Blitvich 2015)‒, και ως
τέτοιοι απαλείφουν τις εθνοτικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και κάθε είδους
διαφορές των πληθυσμών αυτών, ομογενοποιώντας τους σε μία ουσιοκρατική
ταυτότητα, όχι πάντα προς όφελός τους.
Ως αντίδραση στην ταυτότητα αυτή, που τους καθιστά ουσιαστικά αόρατους ως
πρόσωπα, οι πληθυσμοί αυτοί ‒τουλάχιστον, οι γυναίκες, οι άνδρες και τα παιδιά που
ξεβράστηκαν στη Λέσβο το καλοκαίρι του 2015‒ ύψωσαν τον δικό τους
αυτοπροσδιορισμό, μια επαναστατική ταυτότητα, κατά Sacks (1979), η οποία μέσω
της εφαρμογής διαμεριστικής αστάθειας τους/τις κατατάσσει όχι απέναντι από, αλλά
μαζί με τον πληθυσμό της χώρας υποδοχής, υπό την ίδια (επί της ουσίας παγκόσμια)
ταυτότητα: την ταυτότητα του ανθρώπου (Τεκμήριο 13).
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Τεκμήριο 13. Άνθρωποι.

5. Σύνοψη
Ετεροειδή, αυθεντικά περιστατικά αναλύθηκαν με σκοπό την κατάδειξη των
ποικίλων μεθόδων παραγωγής/απόδοσης/ερμηνείας της ταυτότητας, η οποία
κατασκευάζει και κατασκευάζεται από τη συγκεκριμένη περίσταση της επικοινωνίας,
κάθε φορά hic et nunc. Τα Μέλη ταυτοποιούν και, μοιραία, αυτο-ταυτοποιούνται
ανάλογα, καθώς ενεργοποιούν συμμετοχικές κατηγορίες σε σχέση με το κοινωνικό
φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηλικία, τη δημόσια ζωή, την πολιτική και οικονομική
κατάσταση της νεοελληνικής κοινότητας. Την ‘κουλτούρα’ της, δηλαδή, την οποία,
εντέλει, συγκροτούν ανακλαστικά με αυτές τις ‘ευεξήγητες’ δράσεις τους.

Παράρτημα: Σύμβολα απομαγνητοφώνησης
Σύμβολο
1,2,3
(.)(1.0)
xxx–
[xxx
[[xxx
xxx=
( )/(xxx)
((xxx))

Περιγραφή
αριθμός σειράς
παύση ≤ δευτερολέπτου
αυτοδιακοπή
επικάλυψη εκφωνημάτων
ταυτόχρονη έναρξη συνεισφορών
συγκόλληση εκφωνημάτων
ακατανόητο/δυσνόητο εκφώνημα
βοηθητικά σχόλια αναλύτριας
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[…]
xxx:
>xxx<
<xxx
xxx
XXX
°xxx°
↑/↓
xxx,
xxx.
xxx;
xxx!
¿
huh heh ha
h/(h)
.h

παράλειψη τμήματος
επιμήκυνση φθόγγου
επιτάχυνση εκφοράς
επιτάχυνση έναρξης
έμφαση
ιδιαίτερη έμφαση/ένταση φωνής
χαμηλόφωνη εκφορά
απότομη άνοδος/πτώση τονικού ύψους
εξακολουθητικός επιτονισμός
τελικός επιτονισμός
ανοδικός/ερωτηματικός επιτονισμός
εμφατικός/ζωηρός επιτονισμός
καταφατικός>ερωτηματικός επιτονισμός
γέλιο
εκπνοή/γέλιο
εισπνοή
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ Μ.Χ. ΑΙΩΝΑ
Δημήτριος Ζ. Νικήτας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
dnikitas@lit.auth.gr

Zusammenfassung
Die lateinischen Dichter des 4. Jahrhunderts prägen mit ihren Texten eine neue,
vielfältige und multidimensionale Identität von Thrakien aus. Als primäre Seiten
dieser Identität sind die zeitgenössischen naturwissenschaftlichen (Thracia descripta)
und historischen (Thracia historica) Beschreibungen anzusehen. Auf einer höheren
Ebene, der Ebene des Mythos und der göttlichen Gegenwart, bewegen sich die
dichterischen Zeugnisse von der Thracia mythica und der Thracia divina. Zu einer
noch höheren Ebene gehören die poetologischen Textaussagen (Thracia poetica). Die
letzte Dimension der Thrakien-Identität dieser Zeit bezieht sich auf das völlig neue
politische Klima, das die Urbs Eoa, die Stadt von Constantinus, ausstrahlt; das alte
Rom kehrt jetzt zu seinen Wurzeln zurück: ein neuer Aeneas hat den Baum der Nova
Roma gepflanzt, die mehr als zehn Jahrhunderte zu leben bestimmt ist.

Λέξεις-Κλειδιά
Θράκη στην ιστορία, Θράκη στη λογοτεχνία, Λατινική ποίηση της Ύστερης
Αρχαιότητας,

Κωνσταντινούπολη,

Αusonius,

Avienus,

Avianus,

Claudianus,

Οptatianus Porfyrius

Στην παρούσα εργασία1 θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη Θράκη του 4ου
αιώνα μ.Χ. και θα επιχειρήσουμε να φέρουμε στο φως τις πτυχές της ταυτότητας της
Θράκης, όπως αυτή η ταυτότητα διαμορφώνεται στα κείμενα των ρωμαίων ποιητών
αυτού του αιώνα. Πρώτα πρώτα όμως να εξηγήσουμε για ποιο λόγο επιλέχτηκε η
συγκεκριμένη χρονική περίοδος. Πρόκειται για ένα αιώνα εξαιρετικά σημαντικό για
την ιστορία της Ευρώπης και κατά συνέπεια όλου του κόσμου. Το 324 θεμελιώνεται
και το 330 εγκαινιάζεται από τον Μ. Κωνσταντίνο στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου η
1

Εκτενώς για το θέμα που πραγματεύεται η προκείμενη εργασία, βλ. Νικήτας (1993).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /64/

Κωνσταντινούπολη. Ο ιστορικός Σωκράτης τονίζει ότι ο Κωνσταντίνος ανέδειξε την
νέα πόλη «ἴσην τῇ βασιλευούσῃ Ῥώμῃ» και με νόμο που γράφηκε σε λίθινη στήλη
«ἐκύρωσεν χρηματίζειν “δευτέραν Ῥώμην”».2 Έτσι το κέντρο βάρους της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας μετατοπίζεται από τη Δύση στην Ανατολή. Η παλαιά πρωτεύουσα
μετά από εκατόν πενήντα χρόνια πέφτει στα χέρια των βαρβάρων και το δυτικό
ρωμαϊκό κράτος καταλύεται, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται αλματωδώς ως συνέχεια
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η βυζαντινή αυτοκρατορία, που έμελλε να ζήσει πάνω
από χίλια χρόνια. Επομένως η Θράκη του 4ου αιώνα3 είναι το λίκνο κοσμοϊστορικών
εξελίξεων.
Όμως τί εννοούμε με τον όρο Θράκη αυτά τα χρόνια;4 Από τη μελέτη των
σύγχρονων πηγών5 συνάγεται ότι ως Θράκη νοείται ένας τεράστιος χώρος που
οριοθετείται προς βορράν από την οροσειρά του Αίμου και τον ποταμό Δούναβη,
προς δυσμάς από την οροσειρά της Ροδόπης, τον ποταμό Στρυμόνα και τη χερσόνησο
του Άθω, και βρέχεται νότια και ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος, τον Ελλήσποντο,
την Προποντίδα, το Βόσπορο και τον Εύξεινο Πόντο.6

2

Σωκράτης, Εκκλησιαστική ιστορία 1.16: ἐποίει (ὁ Κωνσταντῖνος) τε τοῦτο κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις καὶ ἐν

τῇ αὐτοῦ ἐπωνύμῳ, ἣν Βυζάντιον καλουμένην τὸ πρότερον ηὔξησε, τείχη μεγάλα περιβαλὼν καὶ
διαφόροις

κοσμήσας

οἰκοδομήμασιν·

ἴσην

τε

τῇ

βασιλευούσῃ

Ῥώμῃ

ἀποδείξας

καὶ

“Κωνσταντινούπολιν” μετονομάσας χρηματίζειν “δευτέραν Ῥώμην” νόμῳ ἐκύρωσεν· ὃς νόμος ἐν λιθίνῃ
γέγραπται στήλῃ, καὶ δημοσίᾳ ἐν τῷ καλουμένῳ στρατηγίῳ πλησίον τοῦ ἑαυτοῦ ἐφίππου παρέθηκε.
3

Για την εικόνα της Θράκης στην αυγούστεια ποίηση, βλ. Stoičkova (1991). Απομένει βέβαια ένα

σοβαρό desideratum: η εικόνα της Θράκης στα λατινόγλωσσα μεσαιωνικά και νεολατινικά κείμενα.
Με χαρά πληροφορούμαστε ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η έρευνα προς τις κατευθύνσεις αυτές, και
μάλιστα από τους συναδέλφους λατινιστές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
4

Τους σχετικούς προβληματισμούς για τη γεωγραφική οριοθέτηση της ‘Θράκης’ του 4ου αι., βλ. στο

Νικήτας (1993: 142-44).
5

Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασιστικής σημασίας είναι οι μαρτυρίες που παρέχει ο ιστοριογράφος

Ammianus Marcellinus στο έργο του Res gestae (γράφηκε μεταξύ 395 και 400· βλ. von Albrecht 2002:
1632), κυρίως 21.10.3-4 και 27.4.5-8.
6

Στον Αμμιανό Μαρκελλίνο (Res gestae 27.4.11-12) περιγράφονται οι έξι θρακικές επαρχίες που

περιλαμβάνονταν στον αχανή θρακικό χώρο (γι’ αυτό η όλη Θράκη χαρακτηριζόταν ενίοτε με
πληθυντικό αριθμό: Thraciae· βλ. παρακάτω σημ. 14). Βλ. Κυριακίδης (1939: 368), όπου και χάρτης
της Θράκης των χρόνων του Ιουστινιανού.
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Ας συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα το φάσμα των πηγών μας7. Πρόκειται για
λατίνους ποιητές με πλούσιο συγγραφικό έργο:8 Ο Οπτατιανός Πορφύριος (Publilius
Optatianus Porfyrius: 266/270-335)9 ζει στην αυλή του Μ. Κωνσταντίνου· επ’
ευκαιρία του εορτασμού είκοσι χρόνων διακυβέρνησης της αυτοκρατορίας το 325
συνέθεσε μια συλλογή εγκωμιαστικού περιεχομένου, την οποία δώρισε στον
αυτοκράτορα. Το δώρο του αυτό αποσκοπούσε να ανακληθεί από την εξορία στην
οποία βρισκόταν, κάτι που επέτυχε. Στα ίδια χρόνια ζει ο Αβιηνός (Postumius Rufius
Festus Avienus: 305-375),10 ένας ρωμαίος αριστοκράτης που διετέλεσε ανθύπατος
Αχαΐας και συνέγραψε πλούσια περιηγητική ποίηση. Στα τέλη του αιώνα διαπρέπουν
δύο πολυγραφότατοι ποιητές: ο Αυσόνιος (D. Magnus Ausonius: 310-393/394)11
κατάγεται από τα Burdigala (σήμ. Μπορντώ) της Γαλλίας και είναι πιθανόν να
επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη· ο Κλαυδιανός (Claudius Claudianus: †395404)12 γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και ένας από τους γονείς του ήταν Έλληνας.
Εκτός από αυτούς ζουν και πλήθος μικρότερων συγγραφέων, όπως π.χ. ο Παλλάδιος
(Palladius).13 Όλοι οι παραπάνω ποιητές, κυρίως όμως οι πολυγραφότεροι Αυσόνιος
και Κλαυδιανός, μας βοηθούν να διαπιστώσουμε τις πτυχές της ταυτότητας της
Θράκης. Ειδικά ο Κλαυδιανός, όπως θα φανεί και από τη συνέχεια της εισήγησης,
αποτελεί την πλουσιότερη πηγή μας για τη Θράκη αυτού του αιώνα.
Από τη μελέτη των παραπάνω συγγραφέων14 προκύπτουν έξι πτυχές της
ταυτότητας της Θράκης, τις οποίες, εφόσον προέρχονται από λατινόγλωσσους
συγγραφείς, προτιμούμε να χαρακτηρίσουμε με λατινικούς όρους. Μια πρώτη πτυχή
7

Βλ. κεφ. «Ο λογοτεχνικός περίγυρος του 4ου αι. και οι διαθέσιμες θρακικές αναφορές» στο Νικήτας

(1993: 145-52).
8

Για τη ρωμαϊκή ποίηση του 4ου αιώνα μ.Χ., βλ. Herzog (1989: 218-340: “IX. Poesie”). Πρβ. von

Albrecht (2002: 1507-15) και Νικήτας (1995).
9

Για τον Οπτατιανό Πορφύριο, βλ. Smolak (1989a).

10

Για τον Αβιηνό, βλ. Smolak (1989b).

11

Για τον Αυσόνιο, βλ. Liebermann (1989).

12

Για τον Κλαυδιανό, βλ. von Albrecht (2002: 1535-53).

13

Για τον Παλλάδιο, βλ. Ziegler (1949).

14

Εντυπωσιάζει ο πλούτος αλλά και η ποικιλία των θρακολογικών ονομάτων που απαντούν στις

λατινικές πηγές του 4ου αι. Άλλα από τα ονόματα αυτά είναι γνωστά και από ελληνικές πηγές (π.χ.
Thrace, Bosporos, Rhodope, Pangaea, Hebrus κ.ά.), άλλα είναι σπανιότερα και λιγότερο γνωστά (π.χ.
Βisaltae, Bistonii, Odrysii, Edonus, Ismaricus κ.ά.), άλλα τέλος είναι ποιητικά (π.χ. Thraessa,
Thraeicius, Thraecidicus κτλ.)· βλ. Νικήτας (1993:150-51, σημ. 38-40).
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είναι η Thracia descripta: η Θράκη των περιγραφών. Μια δεύτερη θα τη
χαρακτηρίζαμε Thracia historica: η Θράκη της ιστορίας. Την τρίτη θα την ονομάζαμε
Thracia mythica, δηλ. η Θράκη του μύθου. Η τέταρτη διάσταση θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί Thracia divina, δηλ. η Θράκη των Θεών. Μια πέμπτη πτυχή θα
μπορούσε να ονομαστεί Thracia poetica: η Θράκη της ποιητικής. Η έκτη και
τελευταία πτυχή κινείται στη θεματική Thraciae freta et Urbs Eoa, πελάγη της
Θράκης και η πόλη της Ηούς. Θα επιχειρήσουμε ένα σύντομο οδοιπορικό στις πολύ
ενδιαφέρουσες αυτές θρακικές πτυχές.
***
Αρχίζουμε το οδοιπορικό μας από την πρώτη πτυχή: Thracia descripta, η Θράκη των
περιγραφών. Η θεματική αυτή αφορά μαρτυρίες σχετικές με τα γεωγραφικά και
φυσιογνωστικά γνωρίσματα της Θράκης. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό πλούτο
περιγραφικών πληροφοριών, ο οποίος αποδεικνύει πολύ καλή γνώση των
γνωρισμάτων της Θράκης από τους λατινόγλωσσους συγγραφείς της εποχής.15
Έτσι ο Αβιηνός παρατηρεί ότι οι Θράκες καλλιεργούν πολύ μεγάλες γεωργικές
εκτάσεις (plurima arva, maxima loca) στις περιοχές «όπου απλώνεται η πλούσια σε
ψάρια Προποντίδα (piscosa Propontis)» και «όπου μανιάζει με τα απότομα κύματά του
ο Ελλήσποντος», «σε μεγάλη έκταση πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος».16 Ο ίδιος
αναφέρεται17 επίσης στους, ήδη από την Αρχαιότητα περίφημους,18 θρακικούς
βοριάδες (Threicii Aquilones). Mάλιστα ο Αβιηνός παρατηρεί ότι, όταν φτάσει το
κρύο, αποδημούν οι γέρανοι της Θράκης (Τhreiciae grues), αποδημούν οι γέρανοι
του Στρυμόνα (Strymoniae grues).19

15

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δεινός ιστοριογράφος Αμμιανός Μαρκελλίνος παρατηρεί (Res gestae

27.2.4) ότι εξαιτίας της ποικιλίας των μαρτυριών δεν είναι εύκολη η περιγραφή της Θράκης (Εrat
Thraciarum descriptio facilis, si veteres concinerent stili, quorum varietas … opus veritatem professum
non iuvat).
16

Descriptio orbis terrae 662-68.

17

Arati Phaenomena 401, 563· πρβ. Descriptio orbis terrae 33.

18

Πρβ. Ιλ. 9.4-6· Verg. A. 10.350· Hor. Carm. 1.25.11· Epod. 13.3· Ov. Met. 6.682· Ars 2.431·

Soubiran (1981: 276, σημ. 12).
19

Arati Phaenomena 1768, 1746 (αναμνήσεις από τον Οβίδιο, Ov. Ars 3.182, και Βεργίλιο, Verg. G.

1.120, A. 10.265· 11.580).
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Ο Γάλλος ποιητής Αυσόνιος στο περίφημο έπος του Μοsella μνημονεύει τις
περίφημες θρακικές αμπελοκαλλιέργειες,20 τις οποίες ανταγωνίζονται οι αμπελότοποι
δίπλα στον ποταμό Μοσέλλα: είναι δώρα του Βάκχου (Baccheia munera).
Παραθέτουμε τους δύο σχετικούς υπέροχους στίχους του, που εικονίζουν τα θρακικά
αμπελοφόρα βουνά Παγγαίο και Ίσμαρο:
Λάμπει το Παγγαίο από τα δώρα του Βάκχου, όμοια θάλλει
και το βουνό του Ίσμαρου πάνω από τα θρακικά πελάγη.
Πολύ πιο παραστατικός είναι ο αλεξανδρινός ποιητής Κλαυδιανός. Στον επικό
του Πανηγυρικό για την τέταρτη υπατεία του Αυγούστου Ονωρίου21 (γιου του
αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄) περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη στέψη του Ονωρίου σε
Αύγουστο στην Κωνσταντινούπολη. Στο μεγάλο γεγονός μετέχει όλη η Θράκη. Ο
Κλαυδιανός παρουσιάζει μπροστά μας μια πανέμορφη εικόνα της περιοχής γύρω από
την Κωνσταντινούπολη αλλά και όλης της Θράκης, που πανηγυρίζουν κάτω από το
υπερκόσμιο φως του Φοίβου: φωτεινός ο Βόσπορος, καθάρια η απέναντι Χαλκηδόνα,
στο βάθος το απαστράπτον Παγγαίο, εύδιος ο ουρανός και η φύση χαμογελάει, καθώς
στέφεται ο Ονώριος. Δεν πρόκειται όμως για μια απλή εικόνα, αλλά είναι μια
«εικόνα-μεταφορά» (imago-translatio):22 η χαρμόσυνη εικόνα της φύσης υποδηλώνει
την ευτυχή κατάσταση του κράτους και των πολιτών με αφορμή τη στέψη του νέου
Αυγούστου: εύδιος ο Ονώριος, εύδια η φύση, εύδιο το κράτος. Το φως που, μετά από
το σκοτάδι, κατακλύζει τα πάντα είναι προφητικό: πέρασαν τα δύσκολα και
προοιωνίζεται λαμπρό μέλλον. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο:23
Ποτέ πιο σίγουρα δεν έδωσαν προτροπή οι ουράνιοι θεοί, ποτέ ο αιθέρας δεν
έκανε πιο αισθητή την παρουσία του με κάποιους οιωνούς ...! Πλακώνει μαυρίλα,
ο νοτιάς φέρνει πυκνή βροχή. Σε λίγο όμως ο Φοίβος διαλύει τα σύννεφα και,
καθώς παίρνει τα σκήπτρα του κράτους ο Ονώριος, φωτίζει πάλι η μέρα.
Ελευθερώνεται από τη σκοτεινιά ο Βόσπορος κι αφήνει να φανεί απέναντι η
Χαλκηδόνα. Δεν αστράφτουν μόνο τα γειτονικά μέρη αλλά, καθώς
απομακρύνονται τα σύννεφα, ξεπροβάλλει όλη η Θράκη, αστράφτει το Παγγαίο
και τρεμοπαίζει ασυνήθιστα τις ακτίνες η Μαιώτιδα λίμνη. Πια δεν στοιβάζει
σύννεφα ο βοριάς ούτε καίει ο ήλιος. Ήταν το φως του κράτους εκείνο, όλα τα
σκέπαζε μια προφητική λάμψη και, καθώς ήσουν εσύ εύδιος, Ονώριε, χαμογέλασε
η φύση.

20

Αusonius, Mosella 158-59.

21

Για το έργο αυτό, βλ. Barr (1981).

22

Βλ. Christiansen (1969: 10-11).

23

Claudianus, Panegyricus Honorio IV 170-83. Για το χωρίο, βλ. Barr (1981: 75-76).
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Το ψύχος της Θράκης –που είδαμε να μνημονεύει ο Αβιηνός– αποτελεί ένα βασικό
της γνώρισμα γνωστό ήδη στην κλασική ρωμαϊκή ποίηση. Έτσι ο Οβίδιος
χαρακτηρίζει τη Θράκη «παγερή» και ο Οράτιος «αστραφτερή από το χιόνι».24 O
αλεξανδρινός Κλαυδιανός εγκωμιάζοντας τα πολεμικά κατορθώματα του κεντρικού
του ήρωα, του Στιλίχωνα, προσλαμβάνει τους δύο μεγάλους κλασικούς.25 Στο
προοίμιο του πανηγυρικού του έπους De consulatu Stilichonis αναφέρεται λιτά στους
αγώνες του Στιλίχωνα στην «παγερή» Θράκη,26 λίγο πιο κάτω επανέρχεται εκτενώς
στο δριμύ ψύχος της παγερής και χιονισμένης Θράκης, το οποίο υπέμενε ηρωικά ο
Στιλίχωνας:27
Πόσες φορές δεν υπέμεινε στην ύπαιθρο φορώντας προβιές, τους Ηδωνούς [δηλ.
τους θρακικούς] χειμώνες και τους ανέμους που έρχονταν από τη Σκυθία! Όταν
άλλοι έχοντας τη φωτιά δίπλα τους μετά βίας ανέχονταν το ψύχος, αυτός καβάλα
στο άλογό του έτρεχε στον παγωμένο Δούναβη και ανέβαινε στον πανύψηλο από
τα χιόνια Άθω· φορώντας το λοφιοφόρο κράνος του και κρατώντας την ασπίδα
του ορμούσε στα δάση που έγερναν παντού από τα αστραφτερά κρούσταλλα.
Άλλοτε τραβούσε στις ακτές του Κιμμερίου Πόντου, άλλοτε του έδινε χειμερινό
κρεββάτι η χιονισμένη Ροδόπη. [Και συνεχίζει:] Εσάς καλώ για μάρτυρες,
παγωμένες κοιλάδες του Αίμου, που συχνά σας γέμισε ο Στιλίχωνας με ματωμένες
σφαγές, εσάς θρακικά ποτάμια, που αλλάξατε τα νερά σας με το άφθονο αίμα!
Πέστε, Βισάλτες, ή όσοι με τα μοσχάρια σας οργώνετε το Παγγαίο, πόσα σάπια
κράνη ξεπετιούνται από τους σβώλους, καθώς σκοντάφτει επάνω τους το υνί ή τι
τεράστια κόκκαλα σκοτωμένων βασιλιάδων αντηχούν απ’ τις δικέλλες!
Πρόκειται για ένα χωρίο κατάμεστο από θρακικά στοιχεία: μνημονεύονται οι Ηδωνοί,
που κατοικούσαν ανάμεσα στο Παγγαίο και την Αμφίπολη, οι Βισάλτες δυτικά του
Στρυμόνα, οι Κιμμέριοι στις βόρειες θρακικές εσχατιές, η χιονισμένη Ροδόπη, οι
παγωμένες κοιλάδες του Αίμου, ο παγωμένος Δούναβης, οι κτηνοτρόφοι του
Παγγαίου, ο χιονισμένος πανύψηλος Άθως. Και ο Στιλίχωνας, ο μεγάλος
υπερασπιστής της αχανούς Θράκης, πεζός ή έφιππος, ένοπλος, τη διέσχιζε απ’ άκρου
σ’ άκρο, διεξάγοντας αιματηρές μάχες που τις μαρτυρούσαν τα κράνη και οι σκελετοί
που βρίσκονταν θαμμένοι στο θρακικό χώμα.

24

Ov. Pont. 4.5.5: gelidam Thracen· Hor. Carm. 1.16.19: nive candidam Thracen.

25

Βλ. Keudel (1970: 30, v. 21).

26

Claudianus, De consulatu Stilichonis I.21-22: aut gelidam Thracen decertatosque labores Hebro

teste canam?
27

Claudianus, De consulatu Stilichonis I.122-37.
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Σχεδόν όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά της σημερινής Θράκης βρίσκονται
εγκατεσπαρμένα στη ρωμαϊκή ποίηση του 4ου αιώνα: περιγράφεται ως τόπος
γεωργικός και αχανής, με παγερό χειμώνα και ισχυρούς βόρειους ανέμους, με ψηλά
βουνά πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα, με ηπειρωτικές αλλά και άφθονες
παραθαλάσσιες περιοχές. Η Thracia descripta, η Θράκη των περιγραφών, είναι μια
πολύχρωμη πτυχή, γεμάτη από πραγματικά χαρακτηριστικά, που παρέχονται άλλοτε
με λιτό τρόπο, άλλοτε όμως, και κυρίως στον Κλαυδιανό, εντάσσονται σε ιστορικές
αφηγήσεις, συνδέονται με προσωποποιήσεις ή αλληγορίες, και σε κάθε περίπτωση
έχουν παρουσιαστεί με υψηλής λογοτεχνικής ποιότητας λόγο.
***
Η πρώτη παραπάνω πτυχή, η Thracia descripta, αφορά πραγματολογικά
χαρακτηριστικά του θρακικού χώρου, που αποτελούν το βασικό υπόβαθρο της
ταυτότητας της Θράκης αυτών των χρόνων. Μια δεύτερη πτυχή, που μαζί με την
πρώτη συνιστούν τον συγκεκριμένο χωροχρόνο της Θράκης, αφορά την ιστορική
πραγματικότητα της Θράκης του 4ου αιώνα: είναι η Thracia historica: η Θράκη της
ιστορίας. Τα τρέχοντα ιστορικά γεγονότα αποτυπώνονται στην ποιητική δημιουργία
όχι βέβαια κατά τον τρόπο του ιστορικού, αλλά όπως τα έχει προσλάβει το
διεισδυτικό ποιητικό ingenium και όπως απαιτούν οι συγκεκριμένες λογοτεχνικές
σκοπιμότητες. Το ότι εξάλλου από πλευράς ποσοτικής τη μερίδα του λέοντος έχουν
οι στρατιωτικές και πολεμικές αναφορές (μάλιστα κατά κύριο λόγο στα ιστορικά έπη
του Κλαυδιανού) οφείλεται στην ιστορική πραγματικότητα της εποχής. Πρόκειται για
μια ταραγμένη εποχή, με πολέμους εναντίον γερμανικών φύλων, Γότθων, Ούννων,
Αλαμανών, Βανδάλων, Σουηβών, Φράγκων, Σαξόνων.28 Η Θράκη γίνεται και αυτή
συχνά πεδίο σκληρών πολεμικών συγκρούσεων και οι κάτοικοί της υφίστανται τις
δύσκολες συνέπειες των πολέμων.
Θα εστιάσουμε την προσοχή μας κατ’ αρχήν στον Κλαυδιανό. Οι ιστορικές
αναφορές του κινούνται σε δύο θεματικούς κύκλους.
Ο πρώτος και πλουσιότερος θεματικός κύκλος είναι η Θράκη ως θέατρο
πολεμικών αγώνων των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου και Ονωρίου, κυρίως όμως του
Στιλίχωνα,29 του κεντρικού πρωταγωνιστή των επών του Κλαυδιανού, ενός

28

Για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, βλ. von Albrecht (2002: 1472-76).

29

Για τον Στιλίχωνα και τους αγώνες του κατά των βαρβαρικών φύλωνμ βλ. Fargues (1933: 94-95).
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Βανδάλου, που χάρις στην ανδρεία του είχε φτάσει στα ύπατα ρωμαϊκά στρατιωτικά
αξιώματα. Ο Στιλίχωνας παρουσιάζεται επανειλημμένα από τον Κλαυδιανό ως ένας
σκληροτράχηλος και ατρόμητος ρωμαίος σούπερ-στρατιώτης με ακαταπόνητη
πολεμική δραστηριότητα, αιματηρή αλλά σωτήρια, για την απέραντη Θράκη. Ήδη
πιο πάνω είδαμε το χωρίο του Κλαυδιανού De consulatu Stilichonis I.122-37, στο
οποίο παρουσιάζεται ανάγλυφα η σχεδόν υπεράνθρωπη πολεμική του κινητικότητα
στον αχανή παγωμένο θρακικό χώρο. Σε ένα άλλο θαυμάσιο χωρίο, ο Κλαυδιανός
κινείται στο πλαίσιο της γνωστής από τον Αλκαίο και τον Οράτιο αλληγορίας του
πλοίου της πολιτείας,30 εστιάζοντας όμως στη στάση των ναυτών του πλοίου, οι
οποίοι τη στιγμή της μεγάλης φουρτούνας παύουν να ερίζουν για τη διακυβέρνηση
του πλοίου και παραδίδουν το τιμόνι της πολιτείας στον άριστο οιακοστρόφο,31 τον
Στιλίχωνα:32
Όπως, όταν φυσάει μαλακός αγέρας και η θάλασσα είναι ήρεμη, καθένας γυρεύει
για τον εαυτό του το τιμόνι για να κυβερνήσει· μα αν πλακώσει ορμητικός Νοτιάς
και το κύμα σπρώχνει τα πλευρά, οι ναύτες αφήνουν τις αμάχες και αρκούνται να
δώσουν το κουμάντο στο καλύτερο χέρι κι εμπιστεύονται τον εαυτό τους και το
καράβι τους στην εξουσία ενός· η φουρτούνα έβαλε τέλος στον καυγά τους, καθώς
από το φόβο τους παραδέχθηκαν την ικανότητά του. Όχι αλλιώτικα και ο
Στιλίχωνας, όταν μάνιασε η θύελλα του πολέμου στη Θράκη, όλοι έκαναν πίσω
και εκλέγεται μόνος αρχηγός. Την ψήφο βέβαια του την έδωσε στην
πραγματικότητα ένας κριτής, ο φόβος. Πέφτει η φιλοδοξία νικημένη από τη σκέψη
της σωτηρίας κι ο φθόνος παραμερίζεται από το φόβο.
Η κλασική ορατιανή αλληγορία εδώ μεταλλάσσεται υφολογικά:33 γίνεται μια εκτενής
παρομοίωση,34 πίσω από την οποία υποκρύπτεται η ανάδειξη του Στιλίχωνα σε comes
et magister utriusque militiae, δηλ. σε αρχιστράτηγο όλου του ρωμαϊκού στρατού το
395 για την αντιμετώπιση των Γότθων και του Αλαρίχου.35
Ο δεύτερος θεματικός κύκλος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί πολύ συνοπτικά
με τις λέξεις «misera Thrace», «δύστυχη Θράκη». Ο Κλαυδιανός τρέφει μεγάλη

30

Για την αλληγορία του πλοίου της πολιτείας στην Αρχαιότητα και τα μετέπειτα χρόνια υπάρχει

πλούσια βιβλιογραφία· βλ. Ernst (1991: 103, σημ. 61)· πρβ. Νικήτας (2014: 273-80).
31

Για την εικόνα του «τιμονιέρη» στα αρχαία κείμενα, βλ. Kaiser (1953).

32

Claudianus, Laus Serenae I 201-11.

33

Για τα ορατιανά στοιχεία της παρομοίωσης αυτής, βλ. Νικήτας (1993: 255).

34

Για τις παρομοιώσεις του Κλαυδιανού, βλ. Fargues (1933: 320 κ.εξ.).

35

Βλ. Döpp (1980: XI).
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συμπάθεια για τη Θράκη, η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά από βαρβαρικές
επιδρομές. Απευθυνόμενος στον Στιλίχωνα λέει:36
Εσύ μόνος σου κρατούσες κλεισμένες στα όρια μιας μικρής κοιλάδας τόσες
χιλιάδες βαρβάρων, που πιο μπροστά ερήμωναν τη δύστυχη Θράκη.
Σε κάποιο άλλο χωρίο του διεκτραγωδεί την ταχύτατη επέλαση των Βησσών
(Bessi),37 ενός γοτθικού φύλου,38 που περιγράφονται να διαβαίνουν με πρωτοφανή
αντοχή ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια, τον Αίμο, τη Ροδόπη, τον Άθω, τα οποία
αποτελούσαν την ορεινή ασπίδα «των Οδρυσίων» (= των Θρακών), αλλά και
ποταμούς, όπως τον Στρυμόνα και τον Αλιάκμονα, και κατακλύζουν θρακικές
περιοχές. Στα κείμενά του ο Κλαυδιανός κάνει λόγο επίσης για την κακοποιό δράση
επώνυμων εχθρών των Ρωμαίων. Ένας από αυτούς ήταν ο βάρβαρος ηγέτης
Αλάριχος, «αυτός που λεηλάτησε τη χώρα των Αχαιών και τη Βιστονία, παράφρων από
τις συχνές επιτυχίες του»:39 με τη φράση χώρα των Αχαιών εννοείται η Ελλάδα, ενώ
με την ονομασία Βιστονία εννοείται η Θράκη. Ένας άλλος φοβερός εχθρός των
Ρωμαίων αυτή την εποχή ήταν ο Ρουφίνος.40 O Κλαυδιανός καλεί τη Fortuna να
διαμελίσει τον Ρουφίνο και να δώσει τα μέλη του στους λαούς εναντίον των οποίων
εγκλημάτησε: το κεφάλι του στους Οδρύσιους (= τους Θράκες) και το σώμα στους
Αχαιούς (= τους Έλληνες).41
Στο πλαίσιο της πτυχής Thracia historica κινούνται, όπως είναι φυσικό, και
άλλοι ποιητές της εποχής. Για λόγους οικονομίας, θα μείνουμε σε έναν ακόμη μόνο:
τον Οπτατιανό Πορφύριο, βασικό εκπρόσωπο της Κωνσταντίνειας Γραμματείας και
καλλιτέχνη του ποιητικού είδους carmen figuratum. 42
Θα σταθούμε σε ένα από τα ποιήματά του, το Carmen 18. O ποιητής στους
στίχους 28-33 του ποιήματος αυτού παρουσιάζει τα πολεμικά και ειρηνικά

36

Claudianus, De consulatu Stilichonis I 106-08.

37

Claudianus, De bello Getico 177-79.

38

Για το πολεμοχαρές αυτό φύλο, βλ. Danoff (1979). Για τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, βλ.

Döpp (1980: 88, σημ. 8).
39

Claudianus, Panegyricus dictus Honorio Augusto sextum consuli 440-41.

40

Για τον Ρουφίνο και το συναφές ιστορικό πλαίσιο, που προκάλεσαν τη συγγραφή των δύο έντονων

δηκτικών έργων In Rufinum I και II, βλ. Levy (1971: 225-55).
41

Claudianus, In Rufinum II 424-26.

42

Για τον Οπτατιανό Πορφύριο, βλ. συνοπτικά Νικήτας (2014: 261-62).
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κατορθώματα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.43 Απαριθμούνται προσωποποιημένα
γεωγραφικά στοιχεία που προσχωρούν στην εξουσία του: η Ινδία πλησιάζει με το
καράβι της, ο Νείλος παραδίδει το στρατόπεδό του, η Άρκτος (δηλ. ο απώτατος
θρακικός βορράς) και μαζί της ο Αίμος και οι Κάρποι (λαός που νίκησε ο
Κωνσταντίνος) παραδίδουν το στρατό τους. Ο ποιητής καταλήγει:44
Και καθώς αυτοί θα κάνουν τα σπαθιά τους κοίλα εργαλεία για τη γεωργία, εσένα
θα σε ευχαριστεί να απολαμβάνεις την ουράνια κατοικία [arx nivea] σου.
Εδώ ο ποιητής προσλαμβάνει και εισάγει ανάμεσα στις personificationes μια
μεσιανική προφητεία του προφήτη Μιχαία45 και προβάλλει τον Κωνσταντίνο ως
εικόνα του Χριστού, του βασιλιά της ειρήνης στη Σιών: ο Κωνσταντίνος είναι επίσης
βασιλιάς ειρήνης, κύριος εξημερωμένων λαών, στην επίγεια Νέα Σιών, δηλ. τη Νέα
Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη.
***
Εκτός από τις πτυχές που αφορούν τον πραγματικό χωροχρόνο της Θράκης του 4ου
αιώνα, για τους Ρωμαίους ποιητές αυτής της εποχής η ταυτότητα της Θράκης
συναπαρτίζεται και από διαστάσεις σχετιζόμενες με τη μυθολογία γενικά και ειδικά
με τη θεολογική μυθολογία. Πρόκειται για τη Thracia mythica, τη Θράκη του μύθου,
και τη Thracia divina, τη Θράκη των Θεών.
Και πρώτα ας δούμε τη Thracia mythica. Οι ποιητές χρησιμοποιούν στα κείμενά
τους μύθους που σχετίζονται με τη Θράκη, σπανίως όμως για μια απλή αναπαραγωγή
της μυθολογικής αφήγησης (αυτό κάνει π.χ. ο Αυσόνιος στο 19ο από τα Επιτάφια
ηρώων, το οποίο αφορά τον βασιλιά της Θράκης Πολυμήστορα, ένα κείμενο στο
οποίο διαπιστώνεται πλούσια πρόσληψη βεργιλιανών και οβιδιανών πηγών).46

43

Το χωρίο αυτό σχολιάζει εκτενώς ο Polara (1973: ΙΙ, 114-16).

44

Optatianus Porfyrius, Carmina XVIII 32-33.

45

Μιχαίας 4.1-3: Καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς

κορυφὰς τῶν ὀρέων, καὶ μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ σπεύσουσιν πρὸς αὐτὸ λαοί καὶ
πορεύσονται ἔθνη πολλὰ ... καὶ κατακόψουσιν τὰς ῥομφαίας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰ δόρατα αὐτῶν εἰς
δρέπανα, καὶ οὐκέτι μὴ ἀντάρῃ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος ῥομφαίαν, καὶ οὐκέτι μὴ μάθωσιν πολεμεῖν. Επειδή η
Vulgata του Ιερωνύμου δεν έχει εκπονηθεί ακόμη – βλ. von Albrecht (2002: 1898), ο Πορφύριος
χρησιμοποίησε είτε το ελληνικό κείμενο των Septuaginta (που παραθέτουμε παραπάνω) είτε την
πρώιμη λατινική μετάφραση Vetus latina ή Itala.
46

Βλ. αναλυτικότερα Νικήτας (1993: 235-36).
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Συνήθως ο θρακικός μύθος υπηρετεί κάποια άλλη σκοπιμότητα. Έτσι σε μια
ποιητική επιστολή του Αυσονίου προς τον Παυλίνο ο μύθος της Φιλομήλας και του
Τηρέα (ειδικότερα η αποστολή από την – ανίκανη να μιλήσει – Φιλομήλα μηνύματος
που είχε υφανθεί επάνω σε ύφασμα)47 λειτουργεί ως exemplum για τη συμβουλή
«Αντιμετώπισέ το με το πνεύμα με το οποίο συχνά καλύπτοντα τα κρυφά» (δηλ. να
ενεργήσεις καλύπτοντας τα κρυφά)48 σε σχέση προς πραγματικά προβλήματα της
καθημερινότητας.
Στον Κλαυδιανό ο θρακικός μύθος υπηρετεί την πολιτικοστρατιωτική ρωμαϊκή
πραγματικότητα. Εξυμνώντας π.χ. ο ποιητής τον μεγάλο ήρωά του Στιλίχωνα για την
κατατρόπωση του Αλαρίχου, ο οποίος είχε κατακτήσει και λεηλατήσει τη Θράκη,
χρησιμοποιεί παραδειγματικά τον μύθο της νυκτερινής εισβολής του Διομήδη στο
στρατόπεδο του βασιλιά των Θρακών Ρήσου με σκοπό να κλέψει τα άλογά του
(επεισόδιο που περιγράφεται στη λεγόμενη Δολώνεια της Ιλιάδας).49 Ο Στιλίχωνας,
διακηρύσσει ο Κλαυδιανός, είναι ασύγκριτα ανώτερος από τον Διομήδη! Ο ομηρικός
ήρωας νίκησε με δόλο τον εχθρό, ενώ ο Στιλίχωνας διαθέτει τη μεγάλη πολεμική
αρετή των Ρωμαίων, να αντιμετωπίζει γενναία και κατά μέτωπο τον εχθρό!50
Παραθέτουμε το έντονο σχετικό απόσπασμα του Κλαυδιανού:51
Να ένας άντρας που, χωρίς καμιά απάτη σιωπηλού ύπνου, φανερά ανοίγει με το
σπαθί του δρόμο και ξαναγυρίζει αιματοβαμμένος και τόσο πιο ένδοξος από τα
τολμήματα του Διομήδη όσο το φως απ’ το σκοτάδι και οι φανερές μάχες απ’ τις
κλεψιές! Πρόσθεσε και ότι ο εχθρός (δηλ. ο Αλάριχος) είχε σταθεί στις όχθες πιο
οχυρωμένος, ένας εχθρός που μαζί του δεν μπορεί να συγκριθεί ο Ρήσος ούτε και
ξύπνιος. Εκείνος (δηλ. ο Ρήσος) ήταν Θράκας, αυτός (δηλ. ο Αλάριχος)
κατακτητής των Θρακών!
Υπάρχουν κι άλλοι θρακικοί μύθοι που εντάσσονται αριστοτεχνικά στην
ποιητική δημιουργία του Κλαυδιανού. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η χρήση του
(περίφημου από την Κλασική Αρχαιότητα) μύθου της Γιγαντομαχίας. Ο Κλαυδιανός
ως γνωστόν συνέθεσε δύο Γιγαντομαχίες, μία σε αρχαίους ελληνικούς και μία σε
λατινικούς εξαμέτρους. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι στη λατινική Γιγαντομαχία

47

Ausonius Paulino XXVIII 13-15.

48

Ausonius Paulino XXVIII 12: Occurre ingenio, quo saepe occulta teguntur.

49

Ιλιάδα 10.314-579.

50

Πρβ. Πετρόχειλος (1974: 96-98).

51

Claudianus, Panegyricus dictus Honorio Augusto sextum consuli 477-83.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /74/

διευρύνει τον παραδοσιακό δραματικό χώρο:52 η σύγκρουση μεταξύ θεών και
γιγάντων αρχίζει μεν στη Θεσσαλία, αλλά απλώνεται και στη Θράκη, στο χώρο που
ορίζουν οι άξονες Άθως-Παγγαίο και Ροδόπη-Έβρος.53 Ο μύθος λειτουργεί εδώ ως
αλληγορία της σύγχρονης πραγματικότητας: στη Θράκη διεξάγονται αυτή την εποχή
οι τιτάνιοι αγώνες των Ρωμαίων με τους βαρβάρους, λαμβάνει χώρα ένας σκληρός
αγώνας του πολιτισμού με τη βαρβαρότητα.
Με τη Thracia divina περνούμε στο επίπεδο των θεών. Οι θεοί ήδη από τα
ομηρικά έπη μετέχουν στα ανθρώπινα δρώμενα.54 Κληρονόμοι αυτής της μακραίωνης
παράδοσης οι ρωμαίοι ποιητές του 4ου αιώνα εμπλέκουν το θείο στην ιστορική
πραγματικότητα της Θράκης. Δύο είναι οι δεσπόζουσες θεότητες, που καθίστανται
αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Θράκης αυτής της εποχής: αφενός ο Mars
Threicius, ο Θρηίκιος Άρης, ο αδυσώπητος θεός του πολέμου, και αφετέρου ο
Orpheus Threicius, ο Θρηίκιος Ορφεύς, ο ανυπέρβλητος μάγος της μουσικής. Ο
χαρακτηρισμός Threicius (ποιητικά, αντί Thracius) οφείλεται στο γεγονός ότι και οι
δύο, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, γεννήθηκαν στη Θράκη.
Εξαιτίας αυτής της σύνδεσής της με τον Άρη η Θράκη χαρακτηρίζεται στις
πηγές Mavortia (Άρεια).55 Παραδοσιακή ήταν επίσης και η αντίληψη ότι οι Θράκες
ήταν πολεμοχαρείς.56 Επιπλέον μαρτυρείται λατρεία του Άρη και της συνοδού του
θεάς Bellona (Ενυώς) στη Θράκη.57 Στο θρακικό χώρο δραστηριοποιούνταν εξάλλου
και οι Αμαζόνες, που είχαν ως πρόγονο τον Άρη και των οποίων βασίλισσα υπήρξε η
διάσημη Θρήισσα παρθένος (Thressa virago) Πενθεσίλεια.58

52

Claudianus, Gigantomachia 66-71.

53

Βλ. λεπτομέρειες Νικήτας (1993: 241-42).

54

Βλ. Lesky (1964: 114-26: «Θεοί και άνθρωποι»).

55

Βλ. π.χ. Verg. G. 4.462· A. 3.13· Ov. Ars 2.588 κ.ά.

56

Βλ. π.χ. Hor. Carm. 1.27.1-2· 2.16.5 κ.ά.

57

Βλ. π.χ. Ammianus Marcellinus 27.4.4. O Aυσόνιος επίσης παρατηρεί (Technopaegnion III 8):

MARS nullo de patre satus, quem Thraessa colit GENS («Ο Άρης που δεν τον έσπειρε κανένας πατέρας,
που τον λατρεύει το θρακικό γένος»).
58

Αvienus, Descriptio orbis terrae, 855/857 gentis Amazonidum … Threicio de patre satae («του

γένους των Αμαζόνων ... που γεννήθηκε από τον Θράκιο πατέρα», δηλ. τον Άρη)· Ausonius, Epigramma
de Augusto XXVI 15: Thressaeque viraginis arma («Τα όπλα της θράκισσας παρθένου», δηλ. της
Πενθεσίλειας).
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Ο Άρης είναι κεντρική θεότητα στο ιστορικό έπος του Κλαυδιανού. Ο ποιητής
χαίρεται να επινοεί νέες μυθολογικές πτυχές και προπαντός να τον βάζει να μετέχει
ενεργά στα σύγχρονα πολεμικά και πολιτικά δρώμενα.
Οι μυθολογικές επινοήσεις του είναι ευρηματικές: ο Άρης νεαρός και
πανέμορφος λούζεται, όταν ιδρώσει μετά από μάχη, στα ποτάμια της Ροδόπης·59 όταν
διεκδίκησε μαζί με τον Απόλλωνα, την Περσεφόνη, της χάρισε, για να την αποκτήσει,
τη Δήλο και το ναό του στην Κλάρο·60 στη Γιγαντομαχία πρώτος αυτός σπρώχνει τα
«Οδρύσια» (= θρακικά) άλογά του ενάντια στους Γίγαντες.61 Γενικά, τέλος,62
ο αδάμαστος Άρης μετά τις μάχες του χαλαρώνει τα μέλη του
και τα απλώνει στα χιόνια της Θράκης·
και ξεχνώντας τον εαυτό του αφήνει, πιο επιεικής, το ακόντιο
και ειρηνεύει τα αυτιά του με Πιέριους ρυθμούς.
Εκεί όμως όπου ο Κλαυδιανός ενεργοποιεί περισσότερο τον θεό του πολέμου
είναι η σύγχρονη πολιτικοστρατιωτική πραγματικότητα. Με ασύγκριτη λογοτεχνική
δεινότητα δημιουργεί επεισόδια παρεμβάσεων του θεού του πολέμου. Εντελώς
ενδεικτικά θα περιοριστούμε σε ένα.
Ο Άρης είναι ο, κατά κάποιον τρόπο, «προστάτης άγιος», ο αγαπημένος θεός
του σούπερ-ήρωα Στιλίχωνα. Λίγο πριν από τη σύγκρουσή του με τους Γότθους
κοντά στον ποταμό Έβρο ο Στιλίχωνας προσεύχεται σ’ αυτόν και του ζητεί
συμπαράσταση:63
Άρη, είτε ξαπλώνεις στον νεφεληγερέτη Αίμο είτε σε κρατά η γκρίζα απ’ τον πάγο
Ροδόπη είτε ο Άθως που τον τάραξαν τα Μηδικά κουπιά είτε το Παγγαίο που
μαυρίζει από τα σκούρα πουρνάρια, ζώσου μαζί μου και υπεράσπισε τους Θράκες
σου! Κι εγώ θα σου δωρίσω μια βελανιδιά ντυμένη με λάφυρα!
Συναρπαστική είναι και η συνέχεια. Ο Άρης προστάζει επιτακτικά του θεϊκούς
συνοδούς του, την Ενυώ (Bellona), τον Φόβο (Pavor) και τον Δείμο (Formido), να
τον υπηρετήσουν και δηλώνει την αποφασιστικότητά του να συνδράμει τον
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Claudianus, Panegyricus dictus Honorio Augusto sextum consuli 525-27.

60

Claudianus, De raptu Proserpinae 135-36.

61

Claudianus, Gigantomachia 75-77.
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Claudianus, Ιn Rufinum IΙ praef. 17-20.
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Claudianus, Ιn Rufinum I 334-39.
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«Στιλίχωνά του». Έπειτα ρίχνεται ορμητικά στη μάχη πλάι στον προστατευόμενό του,
ο ένας καλύτερος από τον άλλο:64
Τ’ άκουσε αυτά ο Πατέρας από τις χιονισμένες κορφές του Αίμου, σηκώνεται και
προστάζει με φωνές τους σβέλτους υπηρέτες του: «Φέρε μου, Ενυώ, την
περικεφαλαία μου και τέντωσε, Δείμε, τους δεσμούς στις ρόδες. Ας περάσει ο
Φόβος στ’ άλογα τα ορμητικά τους χαλινάρια. Σπρώξτε τα χέρια βιαστικά. Να!
Ετοιμάζεται για πόλεμο ο Στιλίχωνάς μου, που έχει συνήθιο να με γεμίζει τρόπαια
και στο δένδρο μου κρεμάει τα εχθρικά κράνη. Πάντα για μας ηχούν τα βούκινα,
για μας σαλπίζουν το σινιάλο τους. Με τ’ άρμα μου ζεμένο ακολουθώ το
στράτευμα». Έτσι μίλησε κι όρμηξε στον κάμπο, τρέποντας παντού σε φυγή τα
στίφη των εχθρών. Εδώ ο Στιλίχωνας, εκεί ο Άρης κυνηγούσαν, ίσοι κι οι δυο
στην ασπίδα και στο μόχθο.
Η δεύτερη μεγάλη θρακική θεότητα, αναπόσπαστο κι αυτή σημείο κατατεθέν
της θρακικής ταυτότητας, είπαμε ότι είναι ο Ορφέας. Ο θεός της μουσικής έχει, ως
γνωστόν, βαθιές ρίζες στην κλασική ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Μεγάλα
ποιητικά αναστήματα, όπως ο Ευριπίδης, ο Βεργίλιος, ο Οβίδιος και ο Οράτιος,
απαθανάτισαν με την ασύγκριτη γραφίδα τους τον θεό της μουσικής αλλά και της
ποίησης.65 Και, φυσικά, και οι ρωμαίοι ποιητές του 4ου αιώνα εμπνέονται από τον
Θρακικό Ορφέα και τον εντάσσουν στη δημιουργία τους.
Ο Αβιηνός επινοεί στο έργο του Aratea μιαν εντελώς πρωτότυπη μυθολογική
διάσταση:66 όταν ο Ερμής κατασκεύασε τη λύρα από καύκαλο χελώνας και τη δώρισε
στον Απόλλωνα, ο τελευταίος την τελειοποίησε και δίδαξε τον Ορφέα, στα άντρα του
Παγγαίου, να τη χειρίζεται.
Ένας λιγότερο γνωστός ποιητής, ο Παλλάδιος, συνθέτει ένα δωδεκάστιχο
ποίημα με τίτλο De Orpheo. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Πιστεύεται ότι κάποτε ο
Θράκιος βάρδος (Threicius vates) ...». Οι πρώτοι έξι στίχοι περιγράφουν τις
θαυμαστές επενέργειες του Ορφέα: με την εύηχη λύρα του να γοητεύει τα θηρία, να
βραδύνει ποτάμια και πτηνά και να σέρνει πίσω του, με το τραγούδι και τη μουσική
του, βουνά και δένδρα. «Φυσικά δεν μπόρεσε να συγκινήσει αναίσθητα όντα»,
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Claudianus, Ιn Rufinum I 340-52. Η προσευχή έχει όλα τα τυπικά ενός ύμνου: προσφώνηση του θεού

με μνεία των τόπων όπου ο θεός «διατρίβει», αίτημα με τάμα· πρβ. Cairns (1972: 91-92).
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Από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία μνημονεύουμε ενδεικτικά τον συλλογικό τόμο του Warden

(1982).
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Avienus, Aratea 618-31. Πρόκειται για μια εντελώς χαρακτηριστική περίπτωση αναβάθμισης και

εμπλουτισμού του ελληνικού προτύπου (Αράτου Φαινόμενα)· βλ. Νικήτας (1993: 200-201).
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παρατηρεί στη συνέχεια, «αυτό το λόγιο μύθο τον έπλασαν οι ποιητές».67 Κατόπιν ο
Παλλάδιος προχωρεί σε αλληγορική ερμηνεία του μύθου: έργο του Ορφέα, λέει, ήταν
η εξημέρωση των ανθρώπων και η ειρηνική τους συνύπαρξη. Όλη λοιπόν η
μυθολογία περί της γοητείας των αγρίων θηρίων και τα όμοια δεν σημαίνει τίποτε
άλλο παρά ότι:
με τα ήμερα λόγια του ο Ορφέας μαλάκωσε τις άγριες καρδιές των ανθρώπων και
με τη λόγια φωνή του καταπράυνε τη ζωή τους. Τους δίδαξε τη δικαιοσύνη κι
ακόμη τους συμμάζεψε στην ίδια σύναξη και εκλέπτυνε τα ήθη τους.68
Η αλληγόρηση αυτή εντάσσεται σε ανάλογες τάσεις που αναπτύχθηκαν στον
αρχόμενο αυτήν την εποχή Νεοπλατωνισμό69 και πέρασαν στη συνέχεια και σε
χριστιανούς συγγραφείς.70
Ο Κλαυδιανός μεθερμηνεύει τη μορφή του Ορφέα ως το ιδεώδες του
πολιτισμένου ανθρώπου που διαθέτει λογιότητα και ελκυστικό λόγο.71 Μας
εκπλήσσει μάλιστα το γεγονός ότι αυτό το ιδεώδες το ενσάρκωνε, κατά τον
Κλαυδιανό, ο κατά τα άλλα σκληροτράχηλος πολεμιστής Στιλίχωνας. Στο
εγκωμιαστικό του έπος Περί της υπατείας του Στιλίχωνα εκθέτοντας τις αρετές του
μεγάλου στρατιωτικού παρατηρεί:72
Εσένα ακούει ο μορφωμένος να μιλάς για την αρχαιότητα, εσένα ο γέρος να μιλάς
για την πείρα, εσένα ο στρατιώτης να μιλάς για τη γενναιότητα. Τα λόγια σου τα
ποτίζεις με τέτοια κομψότητα, που ούτε τον Αμφίονα θα προτιμούσε κανείς ούτε
τον Ορφέα, που με τη λύρα του έκανε τα δάση να τον ακολουθήσουν.
Ήδη από την κλασική αρχαιότητα ο Ορφέας ενσαρκώνει τον ιδεώδη ποιητή που
σαγηνεύει με την υψηλή του μούσα. Ένας τόσο προικισμένος ποιητής όπως ο
Κλαυδιανός δεν μένει ασυγκίνητος από αυτή τη διάσταση. Σε ένα από τα πολύ λίγα
αυτοβιογραφικά ποιήματά του, την Epistula ad Serenam, μιλά για τον επικείμενο
67

Palladius, De Orpheo 7-8: scilicet haud potuit, quae sunt sine, permovere, sensu / (finxere doctam

fabulam poetae).
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Palladius, De Orpheo 9-12.
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Βλ. π.χ. Μartianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii 9.907· Boethius De consolatione

Philosophiae 3.m.12.
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Π.χ. ο Κλήμης Αλεξανδρείας (Προτρεπτικός 1.1.1· 1.3.1 κ.ά.) κάνει λόγο για τις θαυμαστές ιδιότητες

του Θρακίου Ορφέως και δίνει μια χριστιανική αλληγόρηση του μύθου. Παρόμοιες απόψεις
συναντούμε στον Ευσέβιο Καισαρείας, Ευαγγελική προπαρασκευή 4.13.4, Έπαινος Κωνσταντίνου 14.4.
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Για τον Ορφέα στον Κλαυδιανό, βλ. Majstrenko (1980).
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Claudianus, De consulatu Stilichonis II 168-72.
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γάμο του και ζητά από τη Σερήνα,73 θετή κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄ και
σύζυγο του Στιλίχωνα, να γίνει κουμπάρα, αφού άλλωστε αυτή έκανε και το
συνοικέσιο, ο γάμος να γίνει στο παλάτι και να παραστεί επίσης και ο αυτοκράτορας
και ο άνδρας της. Προτού εκθέσει τα του γάμου του, ο Κλαυδιανός παρουσιάζει
αριστουργηματικά μια πτυχή της μυθολογίας του Ορφέα αμάρτυρη από αλλού: τους
γάμους του Ορφέα με την Ευρυδίκη, τα γαμήλια δώρα του ζωικού βασιλείου και της
Ήρας.74 Οι γάμοι του Ορφέα λειτουργούν στο ποίημα αυτό ως τύπος των γάμων του
ποιητή.

Ο

ποιητής,

ο

«πελάτης

των

Πιερίδων»

και

vates

pius

(όπως

αυτοχαρακτηρίζεται),75 ταυτίζεται με τον Ορφέα, η Ήρα με τη Σερήνα. O μεγάλος
αλεξανδρινός ποιητής διακηρύσσει urbi et orbi την θεία ποιητική του αυτεπίγνωση.
***
Με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις (ταύτιση του Στιλίχωνα με τον Ορφέα και
ορφική αυτεπίγνωση του Κλαυδιανού) περάσαμε σε μια νέα πτυχή της ταυτότητας
της Θράκης: τη Thracia poetica, τη Θράκη της ποιητικής. Εξ αφορμής της περί
θρακικών θεμάτων ποίησής τους οι ρωμαίοι λογοτέχνες του 4ου αιώνα, αίρονται σε
ποιητολογικούς στοχασμούς που είναι δυνατόν να αφορούν είτε άλλα ιστορικά
υποκείμενα είτε το προσωπικό τους ποιητικό εγώ. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η
Thracia poetica των ποιητών μας επιτελείται μέσα από τη μνεία των μεγάλων
ποιητολογικών θεοτήτων, του Απόλλωνα και, κυρίως, του θρακικού Ορφέα.
Απολλώνιο είναι ένα εμπνευσμένο επίγραμμα του Αυσονίου. Πρόκειται για μια
προσευχή προς τον Απόλλωνα στα πλαίσια της οποία εγκωμιάζει τον αυτοκράτορα
Γρατιανό ως έξοχο στρατηγό και ποιητή:76
Απόλλωνα, αφέντη της μουσικής και της ποίησης ... και συ, φτερωτή Νίκη, ...
στόλισε το γαληνεμένο μέτωπο με διπλό διάδημα ... Ο Αύγουστος, δυνατός στον
πόλεμο και στην ποίηση, τιμή διπλή αξίζει. Διπλούς να κάνει τους τίτλους του, που
μάχες με Μούσες συνδυάζει κι αναμειγνύει με τον Απόλλωνα το Γετικό Άρη.
Ανάμεσα στις μάχες με τους άγριους Ούννους και τους Σαρμάτες, όσο καιρό μένει
εύκαιρος από τον πόλεμο, αφιερώνεται στις Μούσες μοναχά της Κλάρου. Ανάμεσα
στις μάχες, μόλις αποθέσει τις φτερωτές σαΐτες, τα βέλη που σφυρίζουν, αμέσως
στων Μουσών την πένα τα χέρια του απλώνει. Δεν ξέρει καθησιό. Η σκέψη του
όλη είναι πότε, το καλάμι αλλάζοντας, ωδές να γράφει. Ωστόσο όχι ωδές με μέτρα
73

Για τη Σερήνα, βλ. Seeck (1923).
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Epistula ad Serenam 1-32.
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cliens Pieridum: Epistula ad Serenam 61-62. vates pius: Epistula ad Serenam 24.
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Ausonius, Epigramma de Augusto XXVI.
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τρυφερές. Τους φριχτούς πολέμους τους Οδρύσιου Άρη, της θράκισσας ηρωίδας τα
όπλα πιάνει. Αγάλλου, Αιακίδη, βάρδος περήφανος εγκώμια θα σου πλέξει πάλι.
Σου ‘λαχε Όμηρος Ρωμαίος.
Ο Αυσόνιος καλεί τον θεό της ποίησης να στέψει με διπλό στεφάνι τον
Γρατιανό: για το νικηφόρο του πόλεμο κατά των Ούννων και Σαρματών στη Θράκη
αλλά και για την ποιητική του δημιουργία. Όλη η έγνοια του είναι πότε θα αφήσει τα
όπλα και θα αφιερωθεί στις Μούσες. Είναι ένας περήφανος βάρδος, ένας Ρωμαίος
Όμηρος, που γράφει όχι τρυφερή ποίηση, αλλά ένα πολεμικό έπος που αφορά
«πολέμους του Οδρύσιου Άρη και τα όπλα της Θράκισσας ηρωίδας». Το έπος που
συνθέτει ο αυτοκράτορας ποιητής αφορά ένα θρακικό πόλεμο, στον οποίο
αντιμετώπισε τους απογόνους της Αμαζόνας Πενθεσίλειας: είναι οι πόλεμοί του στη
βόρεια Θράκη κατά των Γότθων.77 Συνθέτει λοιπόν μια νέα δική του Αχιλληίδα,
αυτός, ένας νέος Αχιλλέας.
Ο ηγεμόνας έτσι αξίζει να στεφθεί από τον Απόλλωνα με διπλό στεφάνι, ως
γενναίος στρατηγός και ως εμπνευσμένος επικός ποιητής. Ο Αυσόνιος στο λαμπρό
αυτό «Εγκώμιον βασιλέως» διοχετεύει ποιητολογικές διαστάσεις που αρμόζουν στη
θρακική θεματολογία.
Για λόγους οικονομίας θα αναφερθούμε σε ένα μόνο ακόμη ποιητολογικό
δημιούργημα, αυτή τη φορά του Κλαυδιανού: το Επιθαλάμιο για τους γάμους του
Ονωρίου. Στο ποίημα πρωταγωνιστεί μια νέα γυναίκα. Είναι η Μαρία, κόρη της
Σερήνας, που πρόκειται να παντρευτεί τον Ονώριο, γιο του αυτοκράτορα Θεοδοσίου
Α΄. Ο Ονώριος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η Μαρία στα ανάκτορα του
Μιλάνου. Ο Κλαυδιανός στο Επιθαλάμιο περιγράφει την επίσκεψη της Αφροδίτης
στο παλάτι της νύφης.78 Η ενότητα αυτή ανοίγει με μια πολύ τρυφερή εικόνα της
Μαρίας, που, αγνοώντας για τον σχεδιαζόμενο γάμο, διδάσκεται από τη μητέρα της:79
Εκείνη όμως, ξέγνοιαστη από φροντίδες κρεβατιού και μη ξέροντας ότι
ετοιμάζονται οι γαμήλιες δάδες, απολαμβάνει τα λόγια της θεϊκής μάνας της και
πίνει τα μητρικά ήθη και μαθαίνει τα αρχαία παραδείγματα αιδημοσύνης και δεν
σταματά να ξεφυλλίζει τα λατινικά ή τα ελληνικά βιβλία, με δασκάλα της την ίδια
τη μάνα της, όσα ο Μαιόνιος γέροντας ή ο Θράκιος Ορφέας ή η Σαπφώ ψάλλει με
το Μυτιληναίο της χτένι.
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Βλ. Lippold (1975).
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Claudianus, Epithalamium de nuptiis Honorii 229-94.
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Claudianus, Epithalamium de nuptiis Honorii 230-35.
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Η διδασκαλία που δέχεται η Μαρία είναι πρώτα τα ζωντανά παραδείγματα: το
προσωπικό ήθος της μάνας της αλλά και τα αρχαία παραδείγματα αιδημοσύνης.
Πέραν αυτού είναι διδασκαλία ποίησης. Με δασκάλα τη μάνα, η Μαρία μελετά
λατινικά και ελληνικά βιβλία. Εδώ θα προβάλει ο Κλαυδιανός το ποιητικό τρίπτυχο
που ελκύει τη Μαρία: είναι η ποίηση του Μαιόνιου γέροντα (δηλ. η ομηρική), η
ποίηση του Θράκιου Ορφέα (η ορφική ποίηση) και τέλος η ποίηση της Σαπφούς (το
Μυτιληναίο χτένι). Μέσα από αυτή την τριάδα δηλώνονται υπαινικτικά οι τρεις αξίες
που επιλέγει για τον εαυτό της η Μαρία: η συζυγική πίστη (η Πηνελόπη του
Ομήρου), η παρθενία (η Περσεφόνη του Ορφέα) και ο σφοδρός έρωτας (τα ποιήματα
της Σαπφώς).80 Υπέρ του ότι σε αυτή την ποιητολογική ιεράρχηση υποκρύπτεται και
η προσωπική προτίμηση του Κλαυδιανού συνηγορούν οι χαρακτηρισμοί parens
vatum (πατέρας των ποιητών) και princeps Heliconis (επικεφαλής του Ελικώνα), τους
οποίους διατυπώνει για τον Όμηρο ο Κλαυδιανός στο καυστικότατο ποίημά του
Deprecatio ad Alethium quaestorem.81
***
Το πιο χαρακτηριστικό γεωγραφικό γνώρισμα της Θράκης, το γεγονός δηλ. ότι
βρέχεται νότια από τρεις διαφορετικές, και πλούσιες σε ιστορικό και μυθολογικό
υπόβαθρο, θάλασσες (Ελλήσποντο, Βόσπορο και Προποντίδα), σε συνδυασμό με την
ίδρυση και ραγδαία ανάπτυξη εδώ της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης,
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πτυχές της ταυτότητας της Θράκης, όπως
αποδεικνύει η πληθώρα των σχετικών αναφορών στους ρωμαίους ποιητές του 4ου
αιώνα. Τη διάσταση αυτή συνοψίζει η λατινική φράση Thraciae freta et Urbs Eoa
(Θάλασσες της Θράκης και Πόλη της Ηούς, δηλ. Κωνσταντινούπολη). Επειδή στα
πλαίσια της παρούσης εργασίας δεν είναι δυνατό να γίνει μια ικανοποιητική
παρουσίαση του συνόλου αυτής της πτυχής, θα αφήσουμε εκτός παρουσίασης το
μέρος που αφορά τις θάλασσες της Θράκης και θα περιοριστούμε στο μέρος Urbs
Eoa – ας διευκρινίσουμε εδώ ότι η ποιητική αντονομασία Urbs Eoa προέρχεται από
τον Κλαυδιανό.82

80

Βλ. αναλυτικά Νικήτας (1993: 221-24).
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του Ελικώνα, ο Όμηρος, / ξέφυγε τα αυστηρά βέλη της παρατήρησης του κριτή».
82

Claudianus, In Gildonem 226· βλ. παρακάτω σ. 14 με σημ. 92.
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Ήδη αναφερθήκαμε παραπάνω στο ποίημα 18 του Οπτατιανού Πορφυρίου,83
όπου εγκωμιάζονται τα πολεμικά και ειρηνικά κατορθώματα του Κωνσταντίνου και ο
αυτοκράτορας προβάλλεται ως βασιλεύς ειρήνης, κύριος εξημερωμένων λαών. Στο
ποίημα εκείνο ο Οπτατιανός δεν μνημονεύει ονομαστικά την Κωνσταντινούπολη,
αλλά την υπονοεί με τη φράση arx nivea. Στην κατακλείδα του ποιήματος στρέφεται
στη αρχαία Ρώμη και τη διαβεβαιώνει ότι η αδελφή της, το «στολίδι του Πόντου»
(decus Ponti), θα συμβάλλει στην αύξηση της ρωμαϊκής ισχύος.84 Σε ένα άλλο
ποίημά του o Οπτατιανός πάλι δεν αναφέρει ονομαστικά την Κωνσταντινούπολη,
αλλά την χαρακτηρίζει αφενός «ευγένεια του Πόντου» (nobilitas Ponti) και αφετέρου
altera Roma.85 Με τους χαρακτηρισμούς «στολίδι του Πόντου» και «ευγένεια του
Πόντου» ο ποιητής αναγνωρίζει το υλικό αλλά και πνευματικό μεγαλείο της
νεόδμητης πόλης, ενώ με τη φράση altera Roma (= «η άλλη από τις δύο Ρώμες») της
αποδίδει πλήρη ισότητα προς τη μητροπολιτική πρωτεύουσα της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας. Φυσικά ο Οπτατιανός, που ζει στο περιβάλλον του Μ.
Κωνσταντίνου,86 αντανακλά ανάλογες εκτιμήσεις της υψηλής κοινωνίας της Νέας
Ρώμης και κυρίως του ίδιου του αυτοκράτορα.
Διαφορετική είναι η πολιτική στάση του γάλλου ποιητή, του Αυσονίου. Στην
περίφημη συλλογή του Ordo urbium nobilium,87 δηλ. Κατάταξη των ευγενών πόλεων
– όπου κατατάσσει είκοσι φημισμένες πόλεις σε κατιούσα σειρά ακτινοβολίας –
πρώτη χωρίς συζήτηση προβάλλει τη Ρώμη. Πρόκειται για το πρώτο εξαιρετικά
επεξεργασμένο μονόστιχο ποίημα της συλλογής: «Πρώτη ανάμεσα στις πόλεις,
κατοικία των θεών, χρυσή Ρώμη».88 Τη δεύτερη θέση διεκδικούν στο δεύτερο ποίημα
από κοινού η Καρχηδόνα και η Κωνσταντινούπολη. Εδώ ο Αυσόνιος καλλιτεχνεί
έναν λυσσαλέο «αγώνα» των δύο πόλεων, προσωποποιημένων σε γυναίκες:89
Στην Κωνσταντινούπολη, που προηγείται, δίνει το προβάδισμα η Καρχηδόνα,
μα δεν έχει σκοπό να κάνει πίσω ολάκερο βήμα, γιατί τρίτη να λέγεται
σιχαίνεται. Κι ούτε τολμά να ελπίζει δεύτερη θέση ...
Αυτήν την φέρνουν μπρος τα παλιά πλούτη,
83

Βλ. σ. 7 με σημ. 44.
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Optatianus Porfyrius, Carmina XVIII 33-34.
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Optatianus Porfyrius, Carmina IV 5-6.
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Toν λογοτεχνικό κύκλο του Μ. Κωνσταντίνου παρουσιάζει συνοπτικά ο Hose (2007).
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Για το έργο αυτό, βλ. συνοπτικά Liebermann (1989: 289-90).
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Ausonius, Ordo urbium nobilium I: Prima urbes inter, diuum domus, aurea ROMA.
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Ausonius, Ordo urbium nobilium II-III 1-6.
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την άλλη η τύχη της η πρόσφατη. Η μια ‘υπήρξε’,
η άλλη ανεβαίνει και για νέα κατορθώματα ξεχωρίζει ...
Ο Αυσόνιος λοιπόν δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η πρωτεύουσα της
Ανατολής προπορεύεται της πάλαι ποτέ ένδοξης αφρικανικής πρωτεύουσας.
Αναγνωρίζει ότι η Κωνσταντινούπολη «ανεβαίνει» και έχει επιτύχει πολλά. Παρά
ταύτα ο γάλλος ποιητής δεν μπορεί να ξεπεράσει το ρωμαϊκό σωβινισμό του. Στην
κατακλείδα του ποιήματος καλεί και τις δύο, που εδώ τις θεωρεί ίσες, να
καταλαγιάσουν την έπαρσή τους, αναλογιζόμενες την ταπεινή τους προϊστορία:90
Όμως ας καταπαύσει η αρχαία σας τύχη τις επάρσεις σας.
Τραβάτε ίσες, μα να θυμάστε πως με των θεών το θέλημα
αλλάξατε το λιγοστό το βιος και τα ονόματά σας,
αφού εσύ ήσουν η βυζαντινή Λύγος και εσύ η φοινικική Βύρσα!
Ο Αυσόνιος υπενθυμίζει στην Κωνσταντινούπολη ότι παλιά ήταν η πόλη του
Βύζαντα που είχε το όνομα Λύγος (= λυγαριά), η Καρχηδόνα πάλι ήταν μια πόλη των
Φοινίκων με το όνομα Βύρσα (= δέρμα). Ανεξαρτήτως της αλήθειας αυτών των
ιστορικών πληροφοριών,91 είναι εμφανής εδώ η προσπάθεια του Αυσονίου να
υποβιβάσει την Κωνσταντινούπολη στο επίπεδο της Καρχηδόνας.
Ας δούμε όμως ποια είναι και η στάση του μεγάλου επικού της Αλεξάνδρειας,
που στις φλέβες του κυλούσε και ελληνικό αίμα. Σ’ αυτόν οφείλουμε την
καταπληκτική ονομασία Urbs Eoa, η Πόλη της Ηούς, για την Κωνσταντινούπολη
(δεν λησμονούμε βέβαια ότι ο όρος Urbs, Πόλη, ήταν ένα κατ’ εξοχήν που ίσχυε μόνο
για την μητροπολιτική Ρώμη). Ο όρος Urbs Eoa προέρχεται από ένα χωρίο του
Κλαυδιανού, στο οποίο ο λόγος για τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄, ο οποίος ήρθε
εκεί όπου ο Βόσπορος στενεύει στην είσοδο του Πόντου
στο παλάτι του γιου του Αρκαδίου και στην πόλη της Ηούς
(urbique Eoae).92
Τον θαυμασμό του Κλαυδιανού για τη μεγαλοπρεπή Πόλη και τη ζηλευτή,
γεωγραφικά και μυθολογικά, θέση της μαρτυρεί ένα άλλο κείμενό του,93 στο οποίο
αναφέρεται ότι ο Ρουφίνος
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Ausonius, Ordo urbium nobilium II-III 10-13.
Ο Green (1991: 572) αναφέρει τα ιστορικά και λογοτεχνικά «παράλληλα» του Αυσονίου εδώ

(Πλίνιος Πρεσβύτερος, Λίβιος, Βεργίλιος).
92

Claudianus, In Gildonem 225-26.
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Claudianus, In Rufinum I 172-75.
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τραβούσε για την ακρόπολη της Ανατολής (Εοas ad arces)
και τις κάποτε ασταθείς Συμπληγάδες
και τις θάλασσες τις ξακουστές για τα θεσσαλικά κουπιά,
εκεί όπου αστράφτει ο Βόσπορος με την υψηλή πόλη του (celsa urbe)
και χωρίζει την Ασία από τα θρακικά ακρογιάλια (Odrysiis oris).
Έχουν περάσει κοντά 70 χρόνια αφότου η Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε εξαρχής ρητά
ως ίση με τη Ρώμη, και όμως, παρά τη ραγδαία της ανάπτυξη και τα σπουδαία της
επιτεύγματα, εξακολουθούσε να υπάρχει η αντίληψη ότι λειτουργεί ως ανταγωνίστρια
της παλαιάς Ρώμης. Αυτό το δηλώνει κατηγορηματικά ο Κλαυδιανός, αναφέροντας
μαζί και το μεγάλο της γεωγραφικό πλεονέκτημα:94
Η πόλη (urbs) που θεωρείται ανταγωνίστρια (aemula) της μεγάλης Ρώμης
και εποπτεύει απέναντι τις αμμουδιές της Χαλκηδόνας.
Ο Κλαυδιανός δεν μπορεί να αποδεχθεί την άνοδο της Νέας Ρώμης και την
ταυτόχρονη παρακμή της παλαιάς Ρώμης. Συμπλέει κατά τούτο με τον Αυσόνιο, και
προσπαθεί να υποσκάψει την de facto πλέον κατίσχυση της Νέας Ρώμης έναντι της
παλαιάς. Επιστρατεύει ως εκ τούτου το μέγιστο των λογοτεχνικών όπλων: την
personificatio. Προσωποποιεί την παλαιά Ρώμη και την βάζει να διασύρει με
υπεροψία την Νέα Ρώμη για αθέμιτο ανταγωνισμό και σφετερισμό εδαφών:95
Όταν σχεδόν ανεπαίσθητα δημιουργήθηκε μια Ρώμη ίση με μένα
και η Ανατολή φόρεσε ισότιμη τήβεννο,
τα αιγυπτιακά εδάφη πέρασαν στο μερίδιο της νέας (Ρώμης).
***
Η Θράκη, όπως φάνηκε από την παραπάνω παρουσίαση, αποτελεί ένα σημαντικό
κεφάλαιο της ρωμαϊκής ποίησης του 4ου μ.Χ. αιώνα. Οι σχετικές μαρτυρίες βαίνουν
συνεχώς

αυξανόμενες,

λιγότερες

στον

σύγχρονο

με

την

ίδρυση

της

Κωνσταντινούπολης Οπτατιανό Πορφύριο έως πλουσιότατες στον Κλαυδιανό, στα
τέλη του αιώνα. Η ραγδαία αυτή αύξηση συμβαδίζει με την αντίστοιχα προοδευτική
ανάπτυξη της Urbs Eoa. Οι ποιητές μας, όλοι τους homines docti ενταγμένοι στην
παραδοσιακή εθνική ιδεολογία της ρωμαϊκής γραμματείας, δεν συγκατανεύουν κατά
βάθος στην νέα τάξη πραγμάτων, που μετά την ίδρυση της Νοva Roma μετατόπισε το
κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας στον περίγυρο της νέας πρωτεύουσας, στην αχανή
Θράκη, η οποία κατέστη πλέον η κεντρική περιφέρεια του ρωμαϊκού κράτους. Οι
94

Claudianus, In Rufinum II 54-56.
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Claudianus, In Gildonem 60-62.
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αλλεπάλληλες εξάλλου βαρβαρικές επιθέσεις από καινοφανή εξ ανατολών και βορρά
φύλα και οι αιματηρές μάχες κατέστησαν τη Θράκη επίκεντρο και προπύργιο του
ρωμαϊκού imperium. Έτσι στην ποιητική δημιουργία της εποχής πραγματοποιείται
μια μείξη των συνιστωσών του παρόντος με την πλούσια πνευματική κληρονομία του
παρελθόντος. Οι ποιητές του 4ου αιώνα διαμορφώνουν για την Θράκη με τα κείμενά
τους μια νέα ταυτότητα πολύπτυχη και πολυδιάστατη. Στην ταυτότητα αυτή ως
πρωτοβάθμιες βάσεις λειτουργούν οι σύγχρονες χωροχρονικές διαστάσεις της Τhracia
descripta, της Θράκης των περιγραφών, και της Τhracia historica, της Θράκης των
ιστορικών γεγονότων. Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο του μύθου και της θείας
παρουσίας, κινούνται οι διαστάσεις της Τhracia mythica και της Τhracia divina. Σε
ακόμη υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι ποιητολογικές πτυχές, η Τhracia poetica. Η
τελευταία διάσταση, που συναπαρτίζει μαζί με τις άλλες την ταυτότητα της Θράκης
αυτής της εποχής, αφορά το εντελώς νέο πολιτικό κλίμα που ακτινοβολεί η Urbs Eoa,
η πόλη του Κωνσταντίνου. Η αρχαία Ρώμη τώρα πια θα επανακάμψει στις ρίζες της.
Ένας νέος Αινείας θα φυτέψει το δένδρο μιας νέας Ρώμης, που έμελλε να ζήσει πάνω
από δέκα αιώνες.
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Abstract
I begin with describing the mental processes (separation, assimilation, naming)
involved in our attribution of identity to things or to people. Identity, including
personal identity, is not a fact of nature but a human construction. What we take to be
a natural aspect of personal identity, the unitary inner self (bounded comprehensive
consciousness), is in fact not found in all societies. Nor is it found in Homer. I
illustrate the emergence of the idea of the unitary inner self in Greek texts from
Homer to Plato, with special attention to Herakleitos, and suggest that a key factor in
its emergence was the development of individual property, and in particular of coined
money, which moreover provided a model for imagining the inner self: multiplicity
(of commodities, or of thoughts, sensations, etc.) is unified and controlled by a single
abstract entity.

Key-Words
Identity, inner self, property, monetisation, Homer, Herakleitos, Plato

1. On identity
My theme is an aspect of personal identity, namely the inner self, in ancient Greece.
But I will start with some preliminary generalisations about identity as a whole.
Identity is defined as the fact of being (or the characteristics determining) who or
what a person or thing is. It will for my purpose be important to emphasise that
identity is not given to us by nature. It is rather something that we attribute to things
or people in the process of trying to control and understand the world. The attribution
of identity works through the fundamental mental activities of separation,
assimilation (or unification) and naming.
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Take the example of identifying something as edible. The identification of
something as edible (involving separating it from the non-edible) is in a sense
implicit in the action of every creature that eats. When humans then name what is
edible 'edible', the name both implicitly separates the edible from the non-edible and
implicitly assimilates all edible things to each other under the name 'edible'.
To take a more complex case: if I say 'clean the table', I am implicitly
performing two separations and two unifications. I am implicitly separating tables
from other kinds of thing, and implicitly separating a particular table from all other
things (including all other tables). But I am also, by the use of the word 'table',
implicitly uniting this table with all other tables, and implicitly uniting various
features (of form and function) that together constitute a table. I will return to these
seemingly opposed functions of identity (as separating and uniting) when discussing
the Greek inner self at the end of §5.
The process of identification may - at least sometimes - be called reification, the
construction of data of consciousness into an entity. Entities are not, I repeat, given to
us by nature. Different cultures, in their organisation of the world, operate with
different entities, depending on different physical environments or different social
formations and ideologies. A famous example of the former is the words that some
cultures adopt for different kinds of snow, and an example of the latter (ideological
reification) in capitalist culture (not found in in pre-capitalist cultures) is the 'laws of
economics', which are imagined (generally but absurdly) to belong to nature, like the
'laws of physics', and so as unchangeable.
As for personal identity, for us its reality and meaning seem obvious. It is what
distinguishes me, a person, from everybody else. This just seems to be a universal
fact. But is better understood a result of how certain societies, but not others,
construct their world.
Consider what we call 'identity theft'. If my 'identity' is stolen on the Internet,
what is stolen is a set of electronic signifiers that distinguishes me from everybody
else for the purposes of certain organisations: my bank, my employer, the tax
authority, and so on. This form of 'identity' is functional, it is there for a purpose. In
predigital societies it does not exist. It is a historically contingent form of personal
identity.
What then of personal identity as a whole? Is it historically contingent? Have
there ever been societies that lack the idea of personal identity? The question is
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unanswerable. All we can do is to point to the kind of scenario or socio-economic
formation in which there is no need to differentiate and identify individual persons.
Consider for instance one of the famous Assyrian stone reliefs representing a row of
identical soldiers. For the artist, and no doubt for the Assyrian king, the personal
identity of the soldiers has no function: what matters is the power of the group.
But my main theme is not the unanswerable question about personal identity as a
whole, but rather what we (modern Europeans) may regard as merely an indispensible
aspect or component of personal identity, namely the unitary inner self, by which I
mean a bounded organ of comprehensive consciousness.

2. On the unitary inner self
Before proceeding further, we must clarify the terminology that surrounds the
conception of the inner self. We must distinguish between the terms 'mind', 'subject',
'self', and 'individual', and soul. 'Mind' is opposed to body, 'subject' to object. 'Self' is
opposed to other(s), 'individual' to group. 'Mind' and 'subject' each refers to the inner
person, whereas 'self' and 'individual' each refers to the whole person. And so 'inner
self' transcends the distinction between inner person and whole person, implying that
the inner person is the whole person. 'Soul' differs by virtue of its religious
associations from 'inner self', but does in its way imply the identification of inner
person with whole person, and I will use 'soul' as well as 'inner self' to refer to the
ψυχή.
Is the unitary inner self given to us by nature? The answer is - more clearly than
for personal identity - that it is not. In the words of the anthropologist Clifford Geertz,
“The western conception of the person as a bounded, unique, more or less
integrated motivational and cognitive universe; a dynamic centre of awareness,
emotion, judgement and action organised into a distinctive whole and set
contrastively against other such wholes and against a social and natural
background is…a rather peculiar idea within the context of the world's cultures”.
(Geertz 1984: 59)
Western philosophical discussion of the self or person generally ignores
anthropology, and so its claims about the self or the person, which it assumes to be
claims about the way things are, are in fact often merely claims about the specifically
western construction of the self or person.
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3. From Homer to Plato
It was demonstrated by Snell that in Homer there is a word neither for comprehensive
'consciousness' (including thought, emotion, and sensation) nor for an organ of
comprehensive consciousness corresponding to our 'mind' or 'soul' (Snell 1960: 122.).1 In Homer the only role of the ψυχή in the living person is to leave the body at
loss of consciousness - in particular at death, whereupon it departs for Hades. But in
later texts, beginning with Herakleitos, ψυχή does mean something like an organ of
comprehensive consciousness in the living person. This development culminates in
Plato, who states for instance that
“in actual life it is nothing other than the ψυχή that provides each of us to be
what he is, whereas the body is a semblance that follows each of us.”
(Laws 959ab)
This fundamental development cannot be understood merely as a lexical
development. I will in this paper briefly sketch a new historical explanation, for
which detailed argumentation will appear in other publications. My explanation
relates the development of the unitary inner self to the development of individual
property and to the monetisation that - after the invention of coinage - pervaded the
Greek polis from the beginning of the sixth century BCE. Imagining and constructing

1

A criticism made of Snell is that, because in Homer individuals obviously take decisions, have

thoughts, do things, and are distinguished from each other, there is therefore in Homer a concept of
inner self without there being a word for it. However, where there is no word for a concept, this is
either because there is no concept, or conceivably because there is a concept that has for some reason
not generated a corresponding word, or because the concept is merely incipient, not yet sufficiently
formed to generate a corresponding word. We cannot say which of these applies to the absence from
Homer of a word for the inner self. But whichever it is, what we can be sure of is that the acquisition of
a word not only (by marking need for the word) indicates the importance of the concept, it also
familiarises the concept and facilitates thinking about the concept, which in turn facilitates the
development of the concept. In Homer there is no interest in (no mention of, no periphrasis for, no
description of, no focus on, no reification of) a unitary entity of comprehensive consciousness (inner
self), and no distinction between it and the body, whereas in later Greek texts we frequently find all
these things. Critics of Snell do not attempt to explain this absence because - generally lacking
anthropological as well as historical perspective - they tend to assume that our unitary entity of
consciousness is universal, and so regard its absence from Homeric language as insignificant and
undeserving of explanation.
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the inner self required one or more models, and I will claim that a model was provided
by the control exercised over goods by the abstract entity embodied in coinage.

4. History and Anthropology
I will in this section briefly provide, for the purpose of comparison, three examples of
the development of a unitary inner self in three entirely separate cultures.
Firstly, India. In the Rigveda, most of which dates from before 1000 BCE, there
is (as in Homer) no word for the unitary inner self or organ of comprehensive
consciousness, which is however a central concept (ātman) several centuries later in
the early Upanisads. This emergence of the inner self parallels the same transition
from Homer to Greek philosophy. I will elsewhere set out my reasons for believing
that in India too it was influenced by the development of individual property and of
monetisation.
Secondly, I note the distinction - applied in particular to Melanesia - between
individual and 'dividual'.
“In the simplest terms, the individual is considered to be an indivisible self or
person. That is, it refers to something like the essential core, or spirit of a
singular human being, which, as a whole, defines that self in its particularity. To
change, remove or otherwise alter any part of that whole would fundamentally
alter the ‘self’; she/he would then be, effectively, a different person. By contrast,
the dividual is considered to be divisible, comprising a complex of separable—
interrelated but essentially independent—dimensions or aspects. The individual
is thus monadic, while the dividual is fractal; the individual is atomistic, while
the dividual is always socially embedded; the individual is an autonomous social
actor, the author of his or her own actions, while the dividual is a heteronomous
actor performing a culturally written script; the individual is a free-agent, while
the dividual is determined by cultural structures; the individual is egocentric, and
the dividual is sociocentric.”
(Smith 2012)
It has in fact become an anthropological norm to see the person generally as both
individual and dividual, with the Melanesian person closer than the western person to
the dividual end of the spectrum. From the rich anthropological literature I have space
for a single example. LiPuma describes the arrival of westerners among the Maring of
New Guinea as creating contexts for the expression, legitimation, and empowerment
of the individual aspect of personhood. For instance,
“An implicational logic runs from the appearance of the tradestore to the
emergence of the individual aspect of personhood. The tradestore implies the
right of private property, exemplified by a decline in the obligation to share, and
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private ownership is in turn a metaphor for privacy, or the self-containment of
the person that is an index of individuality. The emergence of a notion of private
property is exemplified by the emergence of intraclan or even intrakin (e.g.
between first parallel cousins) trials for property theft. In such trials, it was
typical for defendants to claim that they were only sharing/borrowing the object
in question whereas the plaintiffs argue that certain forms of sharing are no
longer possible. So one plaintiff argued that 'the time when no-one cared who
took what is over; now is a time of business, a time when individuals own things
and have a final say in who can and cannot use them.”
(LiPuma 1998: 74)
The point of this example is not to transpose a Melanesian development to
ancient Greece or ancient India. When in the twentieth century (western) money and
pervasive individual ownership were introduced or promoted by a colonial power, its
recipients sometimes modified (without eliminating) its individualising effect by
channeling money into traditional exchange relations or using their traditions as
barriers against the all-pervasiveness of money.2 But ancient societies that monetised
themselves (Greece, India, China) - without alien (and alienating) cultural influence
from elsewhere - did not of course have this kind of defence against the new
developments, and so may even have been more radically transformed by them. In
any event, the ethnographic data does at least establish the possibility that the advance
of the individual aspect of personhood may be promoted by the development of
individual property and money.
My third example is an important stage in the development of modern western
individualism, the 'possessive quality' of British seventeenth century individualism,
“its conception of the individual as essentially the proprietor of his own person
or capacities, owing nothing to society for them. The individual was seen neither
as a moral whole, nor as part of a larger social whole, but as an owner of
himself. The relationship of ownership, having become for more and more men
the critically important relation determining their actual freedom and actual
prospect of realizing their full potentialities, was read back into the nature of the
individual.”
(Macpherson 1962: 3)
It is with such passages in mind that we should evaluate the debate in British
analytical philosophy between Sorabji and Parfit. Sorabji maintains that 'a person is

2

This has become an anthropological commonplace since Parry and Bloch (1989) called into question

the assumption that the introduction of (western) money corrodes social relations by promoting
possessive individualism.
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something that has psychological states and does things; for short that owns
psychological states and actions' (emphasis in the original) (Sorabji 2006: 265). Parfit,
on the other hand, asks us to imagine the idea of thoughts, experiences and acts
occurring in a body: to operate with this idea alone is to lack the concept of a person,
but is none the worse for that. Ownership of experiences is, Parfit claims, a mere way
of speaking that adds no information of importance. Although thinkers exist, “we
cannot deduce, from the content of our experiences, that a thinker is a separately
existing entity… we could fully describe our thoughts without claiming that they have
thinkers.” (Parfit 1984: 225).
In opposing Parfit, Sorabji relies heavily and frequently on the concept of our
“ownership” of our psychological states and actions. But what exactly is meant by
“ownership”? We talk of “my” paleness, “my” legs, “my” thoughts. But we “own”
neither our attributes (paleness) nor our body parts (legs). In what sense then do we
“own” our thoughts?
Ownership is socially sanctioned possession. It is used by Sorabji as a metaphor
to describe the relation of an individual to his psychological states. The appeal of this
metaphor is that (unlike “attribute” or “part of”) “ownership” involves exclusive but
invisible (abstract) attachment of owned to owner along with physical separation
between them. In this it differs from (e.g.) possession, which implies physical control
of what is possessed. The question therefore to put to Sorabji is whether his idea of
the individual self or person can occur in a society in which there is no (or almost no)
individual property.
In Homer there is no word for a unitary organ of comprehensive consciousness,
but the individual possesses several organs of consciousness. It is sometimes implied
that he himself is a conscious entity separate from each of them, an entity denoted
occasionally by the pronoun αὐτός: for instance, a man may converse with something
within him called κραδίη (“heart”) or θυμός.3 A detailed study of φρένες in Homer
concludes that “the relationship that a person has to φρένες is one in which φρένες are
subordinate to him or co-operate with him” (Sullivan 1988: 195). Conscious entities
may, like parts of the body, be called φίλος, which refers much more commonly to
other (closely related) individuals. An instance is the line that occurs several times in

3

E.g. κραδίη at Od. 20.23; for θυμός see below.
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the Iliad: “But why did φίλος θυμός converse with me thus?”4 And the conscious
entities are themselves often open to influence or compulsion effected by other
(divine) individuals,5 who sometimes put something into them as if it were an object
or even a gift: for instance, Athena “put” into the φρένες of Penelope to appear to the
suitors, and “gave” strength and courage to Diomedes.6 It has accordingly been
claimed that
“even what seems to us a highly personal achievement, a thought say or an
impulse, is imagined in the Iliad as a gift received. […] man does not confront
an outside world with a different inner selfhood, but is interpenetrated by the
whole. […]”
(Fränkel 1975: 80)
To the extent that there is in Homer any conception of inner space, it is
permeable by personal (divine) intervention.
All this means that the relationship between an individual and his conscious
entities is in Homer modelled not on ownership7 but on a series of discrete
relationships between himself and other individuals (co-operation, dialogue,
subordination, φίλια, gift-giving). Various external social relations are introjected.
The Platonic inner self, by contrast, is constituted by self-collected awareness, of the
unity with oneself that requires the mind or soul to be a unitary space.
In the next two sections I will provide two examples illustrating this
fundamental transition from Homer to Plato, one a unique passage of Homer, the
other the ψυχή in Herakleitos.

5. The psuchē of Achilles
In the Iliad Achilles, in rejecting the gifts offered by Agamemnon to persuade him to
return to battle, claims that even vast wealth is not equivalent in value (ἀντάξιος) to
his ψυχή, not even all the wealth of Troy or of the temple of Apollo at Delphi (9.4014

Il. 11.407, 17.97, 21.562, 22.122, 385. The θυμός is φίλος also at Il. 5.155, 7.31, 11.342, 20.412; Od.

13.40, 14.405. Φίλος is also applied frequently to the ἦτορ and the κῆρ. Modern translations inevitably
use or add 'my'.
5

Russo (2012) corrects earlier attempts to downplay this phenomenon in Homer.

6

Od. 18.158; Il. 5.2.

7

'Homeric man does not have a mind, rather his thought and consciousnessness are as inseparable a

part of his bodily life as are movement and metabolism': Clarke 1999: 115.
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5). The gifts are “hateful” to him (378). The passage is unique in Homer: the ψυχή of
a living person has value explicitly conferred on it.
What is this value? “Not άντάξιος” implies that the ψυχή is more valuable than
(and so comparable to) a mass of material goods. On the other hand, because the ψυχή
is invisible as well as fundamental, a different kind of thing from material goods, “not
άντάξιος” implies that its value is incommensurable - beyond equivalence - with
material goods as such. This combination of the ψυχή being both more valuable than
all goods and beyond them implies that it transcends them.
What has produced this the earliest focus on the worth of the ψυχή? It is the
isolation of Achilles arising from the breakdown of economic relations. More
specifically, Achilles' refusal of the gifts belongs to a breakdown of reciprocity - of
the systematic reciprocity (requital that is ostensibly voluntary) that forms a dominant
code of social relations in the society described or implied by Homeric epic. Achilles'
view is that the distribution of rewards (in return for fighting) has been unfair,8 that no
amount of gifts will be effective, and even that he does not need the honour of gifts because he is honoured by the “distribution of Zeus”.9 For Achilles the breakdown of
reciprocity means that gifts are not only ineffective but even unnecessary.
A strand of anthropology initiated by Marcel Mauss, and still very much alive,10
centres around the fact that in (pre-monetary) “gift economies” the identity of the
donor tends to persist in the gift, which thereby continues to connect him subjectively
to the recipient with the need to reciprocate (by gifts or services) and with such
interpersonal feelings and relations as honour, friendship, gratitude, subservience. The
premonetary society of Homeric epic is an economy of this kind - up to a point,
because central to the Iliad (and Odyssey) is a crisis of this system of reciprocity.
Achilles isolates himself from such interpersonal feelings and relations and from their
material embodiment. His identity is now shaped not at all by the relations (of honour
etc.) embodied in gifts from mortals, but rather by the unspecified honour provided by
Zeus. This transcendent abstract honour seals his social isolation, in which his

8

1.162-8; 9.316-9, 330-3; etc.

9

9.602-8. Cf. 1.173-5, where Agamemnon refers to honour from others as well as from Zeus, and does

not mention distribution.
10

Mauss 1925 (1965); Gregory 1982; Strathern 1988; Weiner 1992; Hénaff 2010; et al. For good

discussion see Graeber 2001: 33-43; 151-228. For ancient Greece see Seaford 1994: 13-25.
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invisible ψυχή is imagined both in terms of economic value and as nevertheless
transcending it.
But why is his ψυχή so valuable? The reason he gives is that “cattle and sheep
may be seized, and tripods and horses obtained, whereas the ψυχή of a man cannot be
seized or taken to come back once it will pass the barrier of his teeth” (9.406-9). It is
clearly imagined as a thing, not just as ψυχή for the passing of a barrier,11 in which the
ψυχή exchanges life for death. But given the context, in which the loss of the ψυχή
contrasts with the acquisition of other kinds of object, there is a secondary implication
that the ψυχή is lost by an exchange transaction,12 in which (in contrast to animals
and tripods lost and gained) nothing ever returns. The idea of death as expenditure of
the ψυχή may seem strange to us, but is frequent in later Greek texts.13 For Achilles
the ψυχή is not yet the real person, as it will be later for e.g. Plato, but rather a
possession of the individual.14 As such it belongs entirely to a single owner, from
whom - in contrast to gifts and plunder - it undergoes irreversible separation. Here, at
the heart of the crisis of reciprocity, is a new model (individual possession) for
imagining the inner self, in contrast to the interpersonal relations that we saw in §4 to
be models for the inner self elsewhere in Homer: co-operation, dialogue,
subordination, philia, and gift-giving.
In the heroic world, goods circulate by plunder and by gift-giving,15 which
elicit reciprocity (negative and positive): the persistent association of goods
(plundered or given) with their original owner demands a reciprocal act (of plunder,
of a favour or a gift). But this is the system of reciprocity that has, in the Iliad, broken
down: Achilles fights, but is not given his rightful share of the plunder. And to accept
the gifts now would be to subordinate himself to their donor (Donlan 1989). He
therefore isolates himself altogether from the power of goods, and accordingly
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as at Od. 10.328; Aesch. Cho. 965.

12

The only other thing in the Iliad that is the object of ἀμείβειν meaning exchange is armour: 6.230,

235; 14.381; 17.192.
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e.g. Pi. Isthm. 1. 68-70; Eur. Suppl. 775-7; Aesch. Pychostasia, Ag. 437, Cho. 518-21 (cf. Ag. 163-6;

Seaford (2010)); Eur. Med. 968, Pho. 1228; Isocr. 6.109; Anth. Gr. 7.622.6. Human life involves a debt
to death: Eur. Alc. 419, 782, Andr. 1272; Pl. Tim. 942e-43a; Anth. Pal. 10.105.
14

It can therefore be 'taken away' from one person by another: e.g. Il. 22.257, 24.754; Od. 22.444.
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Horses and tripods, contrasted by Achilleus with his soul, are among the gifts offered to him by

Agamemnon (9.122-3).
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reaches towards a conception of his own ψυχή as a possession that is isolated from and contrasts with - the kind of goods that in the heroic world circulate as plunder and
as gifts. He rejects reciprocity in favour of a possession of a different kind - of
transcendent value, entirely his own and entirely separable from him. From the
breakdown of the reciprocal economy emerges a self-identical individual, constituted
by individual possession of his ψυχή. In putting himself beyond the influence of giftexchange, Achilles implies the idea of an inner self, which contrasts with - and is
isolated from - gift-exchange, but cannot be beyond all interaction: its only form of
'exchange' (ἀμείψεται) is irrecoverable loss. The irreversibility of death is assimilated
to the kind of transaction by which historically the precarious code of gift-exchange is
about to be marginalised: the irreversible and absolute transmission of individual
property by sale.
Sale is facilitated by monetisation. In order to function, money must have the
same power whoever owns it, and so must be entirely impersonal. Having as its sole
function the universal impersonal embodiment (absolute reification) of inter-personal
relations (of power), it is as historically unprecedented as the impersonal cosmology
that it tends to generate (Seaford 2004). Moreover, the ease with which coined money
is stored, preserved, concealed, transported, and exchanged makes it highly suitable
for possession and use by the autonomous individual. Monetisation accompanies and
reinforces the development of individual property. In this way the absolute reification
of interpersonal relations produces the absolute individual - absolute in the sense that
in principle all he seems to need is the impersonal power of money, whereas even the
Pharaoh had depended on personal relations (loyalty, command of violence, divine
charisma, gifts, and so on). To be sure, in practice the monetised individual may need,
even if wealthy, to call on the loyalty of friends and relatives. But the overall effect of
monetisation is undoubtedly to increase the potential or actual autonomy of the
individual, and thereby also his practical and emotional isolation. The isolating effect
of money in our time has been confirmed by empirical psychology.16 Whereas gifts
16

e.g Vohs et al. 2006: “The results of nine experiments suggest that money brings about a self-

sufficient orientation in which people prefer to be free of dependency and dependents. Reminders of
money, relative to non-money reminders, led to reduced requests for help and reduced helpfulness
toward others. Relative to participants primed with neutral concepts, participants primed with money
preferred to play alone, work alone, and put more physical distance between themselves and a new
acquaintance.”
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tend to leave donor connected to recipient, a monetised transaction concerns only the
equivalence of money with goods, and qua monetised transaction leaves the
transactors unrelated to each other. Each transactor is completely separated from what
he has transmitted to the other transactor and from the other transactor himself. The
monetised transactor is individualised. The gift, like kinship or the communal
possession of land, unites individuals, whereas individual property and money tend to
make them autonomous.
In §1 we described how the process of identification may involve a dual
separation and dual unification: the table is implicitly separated from all else and
from other kinds of thing, while being implicitly unified both internally and with other
tables. What Achilles says implies the reification and separation (isolation) of his
ψυχή from all else, and yet characterises ψυχαί in general (9.308: “the ψυχή of a
man…”). In what follows we will describe how the further development of individual
property in the form of monetisation influenced the manner in which the individual
ψυχή was implicitly unified both internally and with other ψυχαί.

6. Herakleitos
The earliest extant focus on the ψυχή as a living organ of comprehensive
consciousness is in the extant fragments of Herakleitos,17 who was born around the
middle of the sixth century BCE.
Several of the fragments taken together imply that the ψυχή is composed of
fire.18
πυρὸς τροπαί∙ πρῶτον θάλασσα, θαλάσσης δὲ τὸ μὲν ἥμισυ γῆ, τὸ δὲ ἥμισυ
πρηστήρ.
Fire's turnings: first sea, and of sea half (is) earth and half 'burner' (B31).
The transformations undergone here by fire are in the following fragment undergone
instead by ψυχή.
ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ
γίνεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή.
17

This is not to say that Herakleitos provides the very first mention of ψυχή as an organ of living

consciousness, although Claus (1981) claims that there are only six occurrences of ψυχή as a
'psychological agent' before the fifth century, and remarks on 'the remarkable interest in the ψυχή that
occurs for the first time in Herakleitos' (125).
18

See also B118, B117, B26, B25, B63, B136.
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For souls it is death to become water, for water death to becomes earth, water
becomes from earth, and soul from water (B36).
The ψυχή is imagined as expended in an economic transaction.
Θυμῷ μάχεσθαι χαλεπόν∙ ὃ γαρ ἂν θέλει, ψυχῆς ὠνεῖται.
It is difficult to fight thumos; for what it wants it buys at the price of psuchē
(B85).
Commentators differ on the meaning of thumos here (bodily desire, or anger), but
have to agree in identifying the expenditure of ψυχή with expenditure of the physical
element of which ψυχή is composed, whether the element be the driness lost through
drink or the vapour or fieriness lost through anger. What they do not notice is that the
idea of purchase coheres with Herakleitos' comparison of the exchange of fire for all
things with the exchange of gold (i.e. money) for all things (B90). Fire is not just the
underlying component of all things, it also drives the cycle of exchange.19 It is hard to
fight thumos (anger) because it is driven by the fieriness (dry and airy) of the ψυχή,
and the loss (extinguishing, transformation) of this fire is - as in B90 - envisaged as
expenditure.
B85 and B90 cohere with two further fragments:
ψυχής πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν∙ οὕτω βαθὺν
λόγον ἔχει.
The limits of the soul you would not find, even by travelling along every path:
so deep a logos does it have (B45).
and
ψυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὀν αὔξων.
Of the soul (there is a) logos increasing itself (B115).
The logos is an abstract formula, and so seems at home in the ψυχή. But
commentators have failed to answer (and generally even to ask) the crucial question
of why the depth of logos is unlimited. A related puzzle is the nature of the selfincrease of the logos in B115.
Everything happens according to the logos (B1). The kosmos is an ever-living
fire that kindles in measures (metra) and goes out in measures (metra) (B30). B31
(quoted above) also contains the words
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<earth> is dispersed as sea, and is measured to the same logos as existed before
it became earth (B31b).
Balance (the same proportion of quantities) is maintained overall in the cycle of
transformations. Cycles of transformation in nature - such as day and night, summer
and winter - are balanced. This may be result of simple observation. But something
new is introduced by the logos, which when used of quantity means quantity
expressed as an abstraction (formula, measure, reckoning). Logos is accordingly
found of a monetary account in the fifth century, and probably had this meaning
already in the sixth (Seaford 2004: 231). The exchange of fire for all things resembles
the exchange of money for all things (B90): unceasing, universal, and balanced.
This helps to explain how the logos may increase itself, and is unlimited. The
logos is the quantitative formula that makes possible (e.g. by determining that one
vase is four drachmas) the cyclical transformation of fire and money from and into
everything else. This process is unlimited in that everything is drawn into it, as well as
in that money received for the sale of goods may be used for the purchase - or
production - of more goods for the purpose of further sale, and so on. The cycle of
commercial exchange may seem to have neither temporal nor spatial limit, especially
when vigorously promoted - as in the lifetime of Herakleitos - by the recent invention
of coined money. Indeed, the Greeks emphasise the fact that money (and the desire
for it) is unlimited (Seaford 2004: 165-9). Its dynamic expansion happens according
to - and so seems caused by - the logos, which therefore seems to be self-increasing
and unlimited.
This self-increasing unlimited logos seems to control the cosmic transformation,
but is located by Herakleitos in each ψυχή. There is no contradiction here. For the
logos inheres somehow in cosmic fire, which is an ingredient of each soul.20 And to
insist that the logos (in each ψυχή) is not limited (to each ψυχή) resembles his
complaint (B2) that although the logos is communal (ξυνός), “the many” live as if
having individual understanding.
It is presumably this embodiment of the logos that gives the ψυχή the cognitive
capacity indicated in B107: “eyes and ears are bad witnesses for men having
barbarian souls (ψυχάς)”. “Barbarian” here surely suggests failure to understand the
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logos in the broad sense of the abstraction according to which everything happens
(B1). In the lifetime of Herakleitos the everyday use of coinage (embodying - unlike
bullion - abstract value) was an exclusively Greek phenomenon, not practised or
understood by barbarians. Eyes and ears provide sense data, but not the abstract logos,
which is often misunderstood (B1) or ignored (B2; cf. B72). It is by embodying and
using the all-controlling logos that the ψυχή possesses a comprehensive consciousness
capable of interpreting and integrating the data of the various senses.
To conclude this section, the Herakleitean reification of the ψυχή as an
individual organ of comprehensive consciousness involves the processes of separation
and unification that in §1 and §5 we described as forming identity: each individual
ψυχή is separately composed of a piece of cosmic cyclical fire embodying allcontrolling logos, thereby however sharing both matter (fire) and controlling form
(logos) with all other ψυχαί.

7. Conclusion
We could give many further illustrations of the influence of monetisation on the
transition of the ψυχή from Homer to Plato. But it is time to sketch a conclusion.
I suggest that the new individual inner self is imagined in a form influenced by
what makes it possible, namely individual property and in particular coined money.
The seemingly autonomous, invisible (abstract) value-substance embodied in coinage
seems to control and unify the variety of all goods. Similarly, the early Greek inner
self is imagined as an autonomous,21 invisible entity that controls22 and unifies the
variety of desires, sensations, thoughts and emotions of the potentially fragmented
individual. We have seen from the single example of Herakleitos how the
transcendent abstraction of money may unite concrete diversity, and thereby shape
and unify (by being both projected and introjected) both cosmos and inner self. It is
not - or not only - a matter of the cosmos being modelled on the inner self or viceversa: rather the social dynamic of monetary unification manifests itself in both. In the
Derveni papyrus (column 16) the absorption of all things into king Zeus is interpreted
21

The initiation of movement (of itself and of other things) is according to Aristotle (De An. 403b29ff,

404b30, 405b11-12, 31ff.) the primary feature of some early accounts of the ψυχή. See also Pl. Phdr.
245e.
22

The ψυχή rules the body: Democritus 68DK B159, B187; Pl. Alcib. I 130ab; Xen. Mem. 1.4.9, 4.3.14

(invisible power); in dreams the ψυχή 'administers its own household' (Hp. Vict. 4.86= 218,8 Joy-Byl).
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to mean that 'Mind (nous) being alone is always worth all things (παντῶν ἄξιον), just
as if the other things were nothing'. Here the identity of cosmos, individual mind, and
value is explicit. As the Ionian poet Pythermus put it, 'the things other than gold were
after all nothing' (910 PMG). The unification of diversity obtains in various spheres:
the political, the cosmic, the mental, and the economic. The economic unification of
diversity is embodied in money. Just as king Zeus absorbs all things, so the mind
seems to unite (by embodying the existence of) all else, and money seems to unite (by
embody the value of) all else.
For Plato in the Phaedo the ψυχή - invisible and separable from the body - may
nevertheless be 'dragged by the body into things that are always changing, and itself
wanders about and is agitated'. But when it rests from this wandering and enquires by
itself and is stable and consorts with the pure and unchanging, this is to achieve
wisdom (phronēsis) (79cd). The ψυχή succeeds in being 'by itself' by gathering itself
from all parts of the body (67c, 80e, 83a).23 And phronēsis is the 'only right currency
(νόμισμα ὀρθόν), for which all those things [pleasures, pains, fears] must be
exchanged' (69a). In this famous and profoundly influential passage Plato adopts a
monetary model for imagining the true nature of the ψυχή.
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Abstract
In this paper we propose a four-part model that emerges if a vertical oral/written
continuum is intersected horizontally by a dialogue/monologue one. In this context,
we discuss the following narrative genres: the monological autobiographical narrative
emerging in interview settings, the conversational narrative of past or future events
jointly performed by the interlocutors, the online journalistic narrative (such as the
news bulletin that allows for the realtime transmission of unfolding events), and the
printed journalistic narrative (such as the newspaper article that presents the most
important information at the beginning in order to attract readers). The analysis of the
data shows that, in interactive environments, symmetrical and intimate relations
between the interlocutors permit the construction of collective in-group identities. On
the contrary, in monological environments, where relations are asymmetrical and
there is social distance between interlocutors, the latter’s positionings and,
consequently, their identities tend to be primarily individual ones.

Λέξεις-Κλειδιά
Προφορικές

αφηγήσεις,

(μελλοντικές)

ηλεκτρονικά

ειδησεογραφικά

δελτία,

συναφηγήσεις,
έντυπες

γραπτές

αφηγήσεις,

δημοσιογραφικές

αφηγήσεις,

κατασκευή (ατομικών και συλλογικών) ταυτοτήτων

1. Εισαγωγή
Η αφήγηση, ως κειμενικός τρόπος αναπαράστασης διαδοχικών γεγονότων μέσα από
μια αξιολογική προοπτική, αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνητές «ως πρωταρχικό ή
θεμελιακό κειμενικό είδος» (Γεωργακοπούλου 2006: 33). Ορισμένοι ερευνητές
μάλιστα προσεγγίζουν τα ποικίλα κειμενικά είδη έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη
διάκριση ανάμεσα σε αφηγηματικό και μη αφηγηματικό τρόπο: Ο αφηγηματικός
τρόπος περιλαμβάνει όσα κείμενα στηρίζονται στην παρουσίαση της διαδοχής μη
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αναμενόμενων και παρελθοντικών κυρίως γεγονότων μέσα από ένα αξιολογικό
πρίσμα (Labov 1972; Bruner 1990)∙ ο μη αφηγηματικός τρόπος περιλαμβάνει
πληροφοριακά είδη λόγου τα οποία αφορούν την επεξεργασία και τη διαχείριση της
γνώσης στο πλαίσιο περιγραφών, συλλογισμών, ενδυνάμωσης ή αποδυνάμωσης
παραδοχών κ.λπ. (Georgakopoulou & Goutsos 2000).
Η πρόσφατη έρευνα έχει επιπλέον αναδείξει την αφήγηση ως τον κατεξοχήν
‘τόπο’ κατασκευής ταυτοτήτων (βλ., λ.χ., De Fina 2003). Κεντρική διάκριση στη
διερεύνηση της έννοιας της ταυτότητας είναι αυτή ανάμεσα στην ουσιοκρατική
προσέγγιση και στην προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής. Η διάκριση αυτή
στηρίζεται εν πολλοίς στην προϋπόθεση ή όχι του λόγου ως συστατικού παράγοντα
για τη διαμόρφωση της ταυτότητας (Benwell & Stokoe 2006: 4, 6). Στο πλαίσιο της
ουσιοκρατικής προσέγγισης ο λόγος ως αναπαραστατικός καθρέφτης απεικονίζει τα
εγγενή και πάγια χαρακτηριστικά του εαυτού (Benwell & Stokoe 2006: 19, 21, 24-25,
27). Αντίθετα, στο πλαίσιο της κοινωνικής κατασκευής ο λόγος (εν προκειμένω ο
αφηγηματικός) αποτελεί μέσο τοποθέτησης των ατόμων και, ως εκ τούτου, μέσο
κατασκευής των κοινωνικών κατηγοριών ένταξής τους (Benwell & Stokoe 2006: 3034; Bucholtz & Hall 2003; 2005).
Στη μελέτη αυτή προτείνουμε μια ταξινόμηση των ποικίλων αφηγηματικών
κειμενικών ειδών που εντοπίζονται στο σύμπαν του λόγου επισημαίνοντας και
αναλύοντας τόσο τα κειμενικά και δομικά χαρακτηριστικά τους όσο και τις
λειτουργικές δυνατότητες αξιοποίησής τους για την κατασκευή των ταυτοτήτων των
αφηγητών (βλ. επίσης Αρχάκης 2014; Archakis 2014).

2. Ταξινόμηση των αφηγήσεων
Η κλασική ανάλυση του Labov (1972) έφερε στο προσκήνιο τις ‘μεγάλες’,
προφορικές, αυτοβιογραφικές, μονολογικές αφηγήσεις που αναδύονται στο πλαίσιο
συνεντεύξεων (π.χ. για ερευνητικούς, ψυχοθεραπευτικούς, ανακριτικούς και άλλους
λόγους). Οι αφηγήσεις αυτές αποτελούν το κειμενικό είδος που συγκροτεί και
συνέχει (επιλεγμένες περιόδους από) τη βιογραφία των αφηγητών και συνδράμει
στην κατασκευή ενιαίων νοηματοδοτήσεων του εαυτού (Bamberg 2007).
Σταδιακά, ωστόσο, η έρευνα μετατόπισε το ενδιαφέρον της από τις μεγάλες
αφηγήσεις και την αίσθηση του ουσιοκρατικού προσδιορισμού των ατόμων που
δημιουργούν, σε ‘μικρές’ αποσπασματικές αφηγήσεις και σε ad hoc ταυτοτικές
κατασκευές (Sarbin & Kitsuse 1994). Οι μικρές αυτές αφηγήσεις αναδύονται κυρίως
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σε αυθόρμητες, καθημερινές συνομιλίες και καθοριστικός παράγοντας στη
διαμόρφωσή τους αναδεικνύεται όχι μόνο ο αφηγητής αλλά και ο συνομιλητής του
(Georgakopoulou 2007; Ochs & Capps 2001). Παρέχουν δε τη δυνατότητα για
ποικίλες κατασκευές ταυτοτήτων, ατομικές ή συλλογικές. Σύμφωνα με την
προσέγγιση του Bamberg (1997; 2004), οι ταυτότητες αυτές οικοδομούνται με την
υφολογική διαμόρφωση των χαρακτήρων και μέσω των σχέσεων που οι χαρακτήρες
αυτοί εμφανίζονται να συνάπτουν στον αφηγηματικό κόσμο της ιστορίας. Επιπλέον,
οι ταυτότητες οικοδομούνται από τη σχέση που διαμορφώνουν οι παριστάμενοι
(συν)αφηγητές-ακροατές κατά την εξέλιξη του αφηγηματικού γεγονότος. Ο τρόπος
με τον οποίο προσδιορίζεται αυτό το πλέγμα σχέσεων οδηγεί στη συνολική
τοποθέτηση των (συν)αφηγητών ως προς κυρίαρχες ιδεολογικές θέσεις που
βρίσκονται σε κοινωνική κυκλοφορία (βλ. Archakis & Tsakona 2012).
Τα πορίσματα αυτά αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά της αφήγησης όχι μόνο
ως κειμενικού είδους, αλλά και ως τρόπου διεπίδρασης, δηλαδή ως διεπιδραστικής
πρακτικής που παρέχει δυνατότητες κατασκευής ταυτοτήτων (De Fina &
Georgakopoulou 2008). Αν σύμφωνα με τα παραπάνω ένας σημαντικός παράγοντας
στην ερευνητική στροφή προς τις αφηγηματικές διεπιδραστικές πρακτικές είναι η
επανεκτίμηση του ρόλου του συνομιλητή ως συνδιαμορφωτή της αφήγησης, ένας
άλλος καθοριστικός παράγοντας με έντονη επίδραση στις διεπιδραστικές (και
συνακόλουθα κειμενικές) πτυχές της αφήγησης είναι το κανάλι, γραπτό ή προφορικό,
της πραγμάτωσής τους.
Το προφορικό κανάλι συνεπάγεται την παρουσία αποδέκτη και τη μεγαλύτερη ή
μικρότερη δυνατότητα εμπλοκής του σε διεπιδραστικές πρακτικές με τον αφηγητή.
Το γραπτό κανάλι, στην προτυπική εκδοχή του, δεν οδηγεί συνήθως σε άμεση
πρόσληψη του παραγόμενου κειμένου. Ο αποδέκτης προσλαμβάνει το κείμενο σε
χρόνο διαφορετικό από αυτόν της παραγωγής του. Δεν πρέπει, ωστόσο, να διαφύγει
της προσοχής μας ότι στους σύγχρονους διαδικτυακούς τόπους, υπάρχουν
διεπιδραστικές δυνατότητες και είναι εφικτή η (σχετικά) άμεση εμπλοκή των
αποδεκτών γραπτών αφηγήσεων (Hoffmann 2010).
Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιχειρήσουμε τη χαρτογράφηση του σύμπαντος
του λόγου που μας περιβάλλει και να εντοπίσουμε σε αυτό ποικίλα αφηγηματικά
κειμενικά είδη. Ιδιαίτερα χρήσιμος οδηγός στη χαρτογράφηση αυτή αποτελεί το
σχήμα των τεσσάρων τμημάτων το οποίο, σύμφωνα με τον Πολίτη (2001: 61),
προκύπτει αν ένα κάθετο συνεχές με πολικά σημεία την προφορικότητα και τη
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γραπτότητα (ως χαρακτηριστικά του καναλιού) τμηθεί οριζόντια από ένα συνεχές με
πολικά σημεία τη μονολογικότητα και τη διαλογικότητα (που προσδιορίζονται από τη
συγχρονική παρουσία ή απουσία του αποδέκτη-συνομιλητή).
Σχήμα 1: Το σύμπαν του λόγου (Πολίτης 2001)
α) προφορικός μονόλογος:
πολιτικοί λόγοι,
θρησκευτικά κηρύγματα,
διαλέξεις κ.λπ.

β) προφορικός διάλογος:
καθημερινή συνομιλία,
δομημένη συνομιλία στη σχολική τάξη,
στο δικαστήριο, κατά την ιατρική
επίσκεψη κ.λπ.

δ) γραπτός μονόλογος
κείμενα λογοτεχνικά, ιστορικά, νομικά,
γραφειοκρατικά έγγραφα,
έντυπα δημοσιογραφικά άρθρα κ.λπ.

γ) γραπτός διάλογος:
ανταλλαγή επιστολών με συμβατικό
ταχυδρομείο,
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω νέων
τεχνολογιών,
ηλεκτρονική συνομιλία,
ηλεκτρονική δημοσίευση κειμένων και
άρθρων με δυνατότητα διεπιδραστικού
σχολιασμού κ.λπ.

Στα τέσσερα τμήματα του σχήματος 1 μπορεί να υπαχθεί η πλειάδα των κειμενικών
ειδών που μας περιβάλλει και μεταξύ αυτών τα ποικίλα αφηγηματικά είδη:
α) Ο προφορικός μονόλογος περιλαμβάνει κειμενικά είδη όπως οι πολιτικοί λόγοι, τα
θρησκευτικά κηρύγματα, οι επιστημονικές ομιλίες-διαλέξεις κ.λπ. Στα προφορικά
αυτά είδη μπορούν να ενσωματωθούν μονολογικές αφηγήσεις. Συχνότατα,
μονολογικές αφηγήσεις εντοπίζονται κατά την εξέλιξη συνεντεύξεων σε εκτενείς
απαντήσεις από τον συνεντευξιαζόμενο προς τον συνεντευκτή, όπου και θα
επικεντρώσουμε την προσοχή μας.
β) Ο προφορικός διάλογος περιλαμβάνει κειμενικά είδη όπως η αυθόρμητη
καθημερινή συνομιλία, αλλά και η ασύμμετρη -με χαρακτηριστικά συνέντευξηςσυνομιλία στην τάξη, στη δικαστική αίθουσα, κατά την ιατρική επίσκεψη κ.λπ (βλ.
α). Οι προφορικές (συν)αφηγήσεις, οι οποίες θα μας απασχολήσουν εκτενώς στη
συνέχεια, απαντούν χαρακτηριστικά στις αυθόρμητες καθημερινές συνομιλίες.
γ) Ο γραπτός διάλογος περιλαμβάνει κειμενικά είδη όπως ανταλλαγή επιστολών με
συμβατικό

ταχυδρομείο,

ανταλλαγή

μηνυμάτων

μέσω

νέων

τεχνολογιών,
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ηλεκτρονική δημοσίευση κειμένων και (δημοσιογραφικών) άρθρων με δυνατότητα
διεπιδραστικού σχολιασμού τους, ηλεκτρονική συνομιλία (π.χ. στο facebook) κ.λπ.
Στα περισσότερα από αυτά μπορούμε να εντοπίσουμε γραπτές αφηγήσεις οι οποίες
μπορεί να προσληφθούν άμεσα από τους αποδέκτες και να σχολιαστούν από αυτούς.
Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί σε ειδησεογραφικά δελτία αναρτημένα σε
διαδικτυακούς τόπους όπου παρέχονται διεπιδραστικές δυνατότητες.
δ) Ο γραπτός μονόλογος περιλαμβάνει κειμενικά είδη όπως λογοτεχνικά, ιστορικά,
νομικά κείμενα, γραφειοκρατικά έγγραφα, έντυπα δημοσιογραφικά άρθρα κ.λπ.
Δεδομένου ότι η επιστήμη της φιλολογίας και της ιστορίας παρουσιάζουν
συστηματικές προσεγγίσεις και αναλύσεις των λογοτεχνικών και ιστορικών
αφηγήσεων, η προσοχή μας θα εστιαστεί σε γραπτές μονολογικές αφηγήσεις
δημοσιογραφικών κειμένων.
Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη μας τις διαστάσεις της κοινωνικής απόστασης και
της διαφοράς ιεραρχίας και εξουσίας μεταξύ των συνομιλητών (Brown & Gilman
1972; Πολίτης 2001; βλ. επίσης De Fina & Georgakopoulou 2012: 136 κ.ε.), οι
δυνατότητες κατασκευής ταυτοτήτων, οι οποίες προκύπτουν από την αξιοποίηση των
χαρακτηριστικών των αφηγηματικών κειμενικών ειδών που εντάσσονται στην
παραπάνω τετραμερή ταξινόμηση, θεωρούμε ότι ακολουθούν την εξής προοπτική: Οι
συμμετρικές σχέσεις μεταξύ των συνομιλητών και η αμελητέα μεταξύ τους κοινωνική
απόσταση σε διεπιδραστικά περιβάλλοντα (π.χ. προφορικής ή γραπτής διαδικτυακής
συνομιλίας) παρέχουν τη δυνατότητα –χωρίς να οδηγούν σε αναγκαιότητα–
κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων, δηλαδή κοινών εκ μέρους των συνομιλητών
((συν)αφηγητών) τοποθετήσεων ως προς κυρίαρχες ιδεολογικές θέσεις. Όταν όμως οι
σχέσεις των συνομιλητών είναι ασύμμετρες, η κοινωνική απόσταση μεταξύ τους
μεγάλη και το επικοινωνιακό περιβάλλον μονολογικό (π.χ. διάλεξη, ειδησεογραφικό
άρθρο), όταν δηλαδή δεν υπάρχει πρόσφορο κοινωνικό και συνομιλιακό έδαφος
συνάντησης των διεπιδρώντων, τότε οι τοποθετήσεις και, συνακόλουθα, οι
ταυτότητες που κατασκευάζονται τείνουν να είναι κυρίως ατομικές.

3. Προφορικές αφηγήσεις
3.1. Ο κανόνας των τυπικών προφορικών αφηγήσεων
Ξεκινούμε με αφηγήσεις που συντονίζονται με τον κανόνα της τυπικής, προφορικής
αφήγησης όπως έχει προταθεί από τον Labov (1972: 359 κ.ε.). Στο πλαίσιο αυτό, μια
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ολοκληρωμένη

αφήγηση

περιλαμβάνει

τουλάχιστον

δύο

–συνήθως

πολλές

περισσότερες– αφηγηματικές προτάσεις χρονικά διατεταγμένες που αποτελούν την
εξέλιξη της δράσης, την απάντηση δηλαδή στο ερώτημα «μετά τι έγινε;». Όπως θα
δούμε στο παράδειγμα 1, ο αφηγηματικός αυτός πυρήνας πλαισιώνεται συνήθως από
τα δομικά συστατικά της περίληψης (που απαντά στο ερώτημα «σχετικά με τι;»), του
προσανατολισμού («ποιος, πότε, τι, πού;»), των αποτελεσμάτων («τελικά τι έγινε;»),
της αξιολόγησης («τι σημαίνει αυτό;») και του κλεισίματος, το οποίο οδηγεί στην
ολοκλήρωση της αφήγησης και την επανεκκίνηση της συνομιλίας.

(1) Η χορεύτρια Έλλη Ζουρούδη παραχωρεί τηλεοπτική συνέντευξη στον
δημοσιογράφο Αρτέμη Μάτσα σχετικά με τις εμπειρίες της κατά τον πόλεμο του ’40
(Πούλιος 2011: 356). Στο πλαίσιο της συνέντευξης αυτής αναδύεται η ακόλουθη
αυτοβιογραφική αφήγηση:1
Μ: Εσεί:ς κυρία Ζουρούδη (.) προσφέρατε πολλά στον απελευθερωτικό αγώνα της
Ελλάδος .hh κατά τη διάρκεια δηλαδή του πολέμου, ε; .hh Ε:: (.) θέλετε (.)
θυμόσαστε εφιαλτικέ:ς στιγμέ:ς από τότε;
Ζ: 1. Για όνομα του Θεού (.) .hh είναι δυνατόν να μη θυμάται κανείς τα βάσανά του;

1

Στα προφορικά αποσπάσματα που παρουσιάζονται στο άρθρο αυτό χρησιμοποιώ τα ακόλουθα

σύμβολα μεταγραφής του προφορικού λόγου (βλ. Πούλιος 2011: 416-417):
=

εφαπτόμενα εκφωνήματα

-

αυτοδιόρθωση

[

έναρξη επικάλυψης

[ ]

ταυτόχρονη ομιλία

(.)

σύντομη παύση

>xxx<

ταχεία εκφορά

.hh

εισπνοές κατά την εκφορά του λόγου

::

επιμήκυνση φθόγγου

.

καθοδικός επιτονισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

εμφατικός επιτονοσμός

,

εξελισσόμενος επιτονισμός

?

ανοδικός επιτονισμός

( )

ακατανόητα σημεία του εκφωνήματος λόγω προβλημάτων στην ηχογράφηση

((xxx)) διευκρινίσεις από τον συγγραφέα (τόσο στα προφορικά όσο και στα γραπτά αποσπάσματα)
[…]

παράλειψη εκφωνημάτων
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2. (.) .hh (.) Σας είπα κύριε Μάτσα ήταν πά:ρα πολλά. hh Έχω κάνει τριάντα έξι
3. εγχειρήσεις .hh μέσα στις φυλακέ:ς .hh από φυλακή σε φυλακή ξύ:λο .hh (.)
4. πεί:να .hh (.) ΨΕΙ:ΡΕΣ. .hh (.) Ήμουνα στις φυλακάς Τυρνά:βου (.) δεν ήσαν
5. φυλακές ήτα:ν ένα μεγά:λο κτί:ριο .hh (.) στο νοσοκομείο το ελληνικό του
6. στρατού: (.) έ:ξω από τον Τύρναβο κοντά στη γέφυρα .hh Εκεί λοιπόν με
7. είχανε ρίξει για δεκα: (.) οχτώ: μή:νες ολομό:ναχη. .hhhh (.) Λοιπό:ν α::: (.) ε::
8. απέξω ήτανε ο στρατώ:νας γύρω γύρω ήταν ο στρατώνας ο ιταλικό:ς. hh (.)
9. Έρχεται λοιπόν ένας Ιταλό:ς και μου λέει σινιόρα σινιόρα απ’ το παράθυρο .h
10. της κουζίνας που ήταν γεμά:το συρματόπλεγμα. .hh Κυρία κυρία, του λέω τι:
11. θέ:λεις, να λέει σου ’φερα δώρο Χριστούγεννα σήμερα. .h [(.) .hh Λέω εγώ (.)
12. τι είναι; Λέει=
Μ:

[Ναι.

Ζ: 13. =ένα ωραίο πουλί να το μαγειρέ:ψεις να φας που ’ναι Χριστούγεννα. .hh Το
14. πή:ρα (.) μου ’φε- ’δωσε και κάτι ξύ:λα. hh (.) Και::: εντωμεταξύ το ’βαλα
15. εγώ στη φωτιά:, (.) δ:- δεν έβραζε αυτό, πέρασαν κάπου δυο ώ:ρες, .hh
16. τέλειωσαν τα ξύ:λα .hh το:: (.) που:- το πουλί: δεν:: δεν ψήθηκε. Και έρχεται
17. ύστερα από δυο ώρες και μου λέει. (.) .hh Σ’ άρεσε ωραίο ήταν; Λέω μα δεν
18. μπορεί να ψηθεί. .hh Και καγχάζοντας γυρίζει και μου λέει. (.) .hhh Μα α:φού
19. ήτανε: ψό:φιο κορά:κι; (.) .hh Καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή τι: έ:νιωσα.
(Πούλιος 2011: 356-357, με αλλαγές και απλοποιήσεις στα σύμβολα)

Στην αυτοβιογραφική αυτή αφήγηση εντοπίζονται όλα τα προβλεπόμενα συστατικά:
Περίληψη (γρ. 1)
Προσανατολισμός (γρ. 2-8, 9-10, 15),
Εξέλιξη της δράσης (γρ. 9, 10-15, 16-19),
Αποτελέσματα (γρ. 15-16),
Αξιολόγηση (γρ. 1, 18, 19),
Κλείσιμο (γρ. 19).
Επιπλέον, διάφορες γλωσσικές επιλογές της αφηγήτριας κατά την επιτέλεση της
αφήγησης συμβάλλουν στην πρόσθετη αξιολόγηση της ιστορίας: Η χρήση του
ιστορικού/αφηγηματικού ενεστώτα (έρχεται, μου λέει, του λέω κ.λπ.) σε συνδυασμό
με την αναπαράσταση της εναλλαγής των φωνών (της αφηγήτριας ως ηρωίδας της
ιστορίας και του Ιταλού στρατιώτη) μέσω του ευθέος λόγου υπογραμμίζουν εμφατικά
το απροσδόκητο γεγονός της ιστορίας (βλ. Georgakopoulou 1997): ότι δηλαδή ο
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Ιταλός στρατιώτης πρόσφερε ως δώρο Χριστουγέννων στην ηρωίδα ένα ψόφιο
κοράκι που δεν ήταν δυνατό να βράσει.
Η Έλλη Ζουρούδη στη μονολογική αυτή αυτοβιογραφική αφήγηση, η οποία
αναδύεται με όλα τα προβλεπόμενα συστατικά στο πλαίσιο της ασύμμετρης
επικοινωνιακής περίστασης της συνέντευξης, κατασκευάζει μια ατομική ταυτότητα.
Προβάλλει δηλαδή τον εαυτό της, εντός του αφηγηματικού κόσμου που σκηνοθετεί,
ως θύμα του πολέμου και αντικείμενο εξευτελισμού από τον Ιταλό στρατιώτη. Με
αυτόν τον τρόπο, η τοποθέτησή της συντονίζεται με τον ελληνικό εθνικό λόγο που
θέλει πολλούς Έλληνες να έχουν αγωνιστεί για την πατρίδα τους υφιστάμενοι
ταλαιπωρίες και εξευτελισμούς, αλλά επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αντοχή και υψηλό
φρόνημα.
3.2. Μη τυπικές προφορικές αφηγήσεις
Αντίθετα από τις προβλέψεις του αφηγηματικού κανόνα του Labov (όπως τις είδαμε
στο παράδειγμα 1), η αφήγηση πολλές φορές αναδύεται όχι με τρόπο εμφανώς
ευδιάκριτο αλλά εκφέρεται συνεργασιακά από περισσότερους του ενός συνομιλητές
(Georgakopoulou 2007: 33-35, 40-60; Ochs & Capps 2001: 1-58).

3.2.1. Συναφηγήσεις
Όταν τα γεγονότα της αφήγησης δεν αποτελούν προσωπική εμπειρία ενός
συνομιλητή, αλλά κοινή εμπειρία των παρισταμένων συνομιλητών ή είναι γνωστά σε
αυτούς, η αφήγηση μπορεί να επιτελεστεί από κοινού από περισσότερους του ενός
αφηγητές. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα όπου δύο στενές φίλες και
συμμαθήτριες, η Α(νθή) και η Δ(έσποινα), συνομιλούν με τη Σ(ταυρούλα) την οποία
έχουν πρόσφατα γνωρίσει. Ειδικότερα, της αφηγούνται ένα περιστατικό που
αναφέρεται στις προαγωγικές εξετάσεις των θρησκευτικών της προηγούμενης
χρονιάς και, συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι οι εξεταστές σταμάτησαν απροσδόκητα
την εξέταση προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις:
(2)

1 Α: Άσε ρε, τι μας κάνανε [θρησκευτικά::]
2 Δ: [(

) θρησκευτικά]

3 Σ: Τι έγινε, για πείτε μου.
4 Α: Την ώρα που γράφαμε=
5 Δ: =μας λένε σταματήστε να γράφετε=
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6 Α: =μπαίνουν μέσα και μας λένε σταματήστε να γράφετε, θα:: αλλάξει
λέει η τελευταία σελίδα, εγώ εντωμεταξύ τα ήξερα τα θέματα, και
λέω ρε γαμώτο λέω τι [θα μας βάλουν τώρα;]
7 Δ: [Και ’γω αυτό σκέφτηκα, ακριβώς]
8 Α: Και [εντωμεταξύ]
9 Δ: [Εντωμεταξύ] τα’ χα γράψει εγώ τα μισά, είχα προλάβει.
10 Α: Ναι:: είχαμε πεθάνει στο άγχος μέχρ- καθίσαμε μι-, πόση ώρα; Μισή
ώρα θα χάσαμε;
11 Δ: Μισή ώρα ναι, γύρω στη μισή ώρα χάσαμε.
12 Α: Χάσαμε μισή ώρα τσάμπα, και μας φέρνουνε και δεν είχαν αλλάξει
τίποτα, τι είχαν αλλάξει, μια λέξη;
13 Δ: Είχαν αλλάξει ΜΙΑ ΛΕΞΗ, που και πάλι εγώ, δηλαδή και [που την
άλλαξαν
14 Α: [ (

τα]

)]

15 Δ: ίδια θα ’γραφα, και μας λέει, ΟΛΗ τη σελίδα την τελευταία να την
κρατήσουμε έτσι, να μη [γράψουμε τίποτα]
16 Α: [Να μη γράψουμε τίποτα]
17 Δ: και δεν αλλάξαμε τίποτα, αλλάξαμε μια λέξη μόνο, μια διευκρίνιση,
Μια παρένθεση είχαν αλλάξει [μια διευκρίνιση και μια παρένθεση]
18 Α: [Δεν ξέρω τι είχε γίνει]
19 Δ: και δεν άλλαζε τίποτα, αλλά λέω ότι μερικά παιδιά μπορεί να είχαν
μπερδευτεί, εγώ πάντως το ίδιο θα ’γραφα, δεν μου:: έδωσε τίποτα.
20 Α: Μα το ίδιο ζητάγανε, το ίδιο πράγμα απλά::, δεν κατάλαβα γιατί
αλλάξανε::, και ίσα που μας αγχώσανε.
(προσωπικό υλικό του συγγραφέα)

Στο απόσπασμα αυτό η Α προσφέρεται να διηγηθεί ένα περιστατικό σχετικά με τις
προαγωγικές εξετάσεις των θρησκευτικών (συνεισφορά 1), αλλά και η Δ,
επικαλύπτοντας την Α, δείχνει, ήδη από τη 2η συνεισφορά, την εμπλοκή και τη
συμμετοχή της στο περιστατικό. Η Σ ενδιαφέρεται να ακούσει ζητώντας και από τις
δύο συμμαθήτριες να της διηγηθούν το περιστατικό (συνεισφορά 3). Πράγματι, η
αφήγηση που ακολουθεί συνεκφέρεται και από τις δύο συμμαθήτριες με έναν πολύ
ενδιαφέροντα συντονισμό εκ μέρους τους. Ειδικότερα, καθώς αναπτύσσεται η
αφήγηση παρατηρούνται πολλές επαναλήψεις (βλ. Tannen 1989) κατά τη μετάβαση
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του λόγου από την μια συναφηγήτρια στην άλλη στις συνεισφορές 1-2, 5-6, 8-9, 1011-12, 12-13, 15-16. Παρατηρούνται επίσης πολλές συνεργατικές – επιβεβαιωτικές
επικαλύψεις (βλ. Tannen 1990) στις συνεισφορές 1-2, 6-7, 8-9, 13-14, 15-16, 17-18.
Τέλος, κατά τις μεταβάσεις του λόγου από τη συνεισφορά 4 στη συνεισφορά 5 και
από αυτή στη συνεισφορά 6 παρατηρούμε πως οι συνομιλήτριες είναι σε ετοιμότητα
να

παραγάγουν

Συμπερασματικά,

εφαπτόμενα
οι δύο

εκφωνήματα

αφηγήτριες

με

αυτά

που

διαμορφώνουν έναν

προηγούνται.

κοινό

συνοχικό

αφηγηματικό λόγο, συναρθρώνοντας τις φωνές τους σε μία.
Στρέφοντας την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται οι δύο
φίλες και συναφηγήτριες μπορούμε να επισημάνουμε ότι κατά την εκτύλιξη της
συντονισμένης συναφήγησής τους κατασκευάζουν μια κοινή, συλλογική μαθητική
ταυτότητα. Η τοποθέτησή τους είναι κριτική προς την εκπαιδευτική διαδικασία των
εξετάσεων καθώς συγκεκριμένες εξεταστικές πρακτικές των καθηγητών τους
προβάλλονται ως αδικαιολόγητες και αναποτελεσματικές. Οι δυο συμμαθήτριες,
μέσω της κοινής αφηγηματικής τους φωνής, διαμορφώνουν την ταυτότητα ενός
μαθητικού ‘εμείς’ που στιγματίζει τις αναποτελεσματικές εξεταστικές πρακτικές των
εκπαιδευτικών τους.

3.2.2. Μελλοντικές (συν)αφηγήσεις
Αφηγήσεις όπως αυτή του παραδείγματος (3), αποτελούν επίσης ενδιαφέρουσες
αποκλίσεις από τον κανόνα του Labov (1972) τόσο επειδή αναφέρονται σε
μελλοντικά γεγονότα όσο και γιατί αποτελούν προϊόν συνδιαμόρφωσης. Ειδικότερα,
η Β(ιβή) συνομιλεί με την κολλητή της φίλη Τ(όνια) για το πώς η τελευταία θα
προσεγγίσει το αγόρι (Ντάνυ) που την ενδιαφέρει. Όπως επισημαίνεται από τη
Γεωργακοπούλου (2006; βλ. και Georgakopoulou 2007), που ανέλυσε αυτού του
είδους τις αφηγήσεις, η Β με την Τ συνδιαμορφώνουν ένα περιστατικό που δεν έχει
ακόμη συμβεί:

(3)

1 Β: Παιδί:: μου, ΕΛΑ να καταστρώσουμε το σχέδιό μας τώρα=
2 Τ: = ΠοιΟ σχέ::διο παιδί μου:!
3 Β: Για το Ντάνυ ρε. Θα πας ωραία και καλά και θα του πεις >γεια σου
γεια< τι κάνεις καλά πά:με για καφέ; Άντε (.) αυτή τη βδομάδα
που ’ναι ευκαιρία
4 Τ: Γιατί: είναι ευκαιρία τώρα;
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5 Β: Γιατί απ’ την Πέμπτη κι έπειτα θα ’χει πολλή δουλειά που θα
τελειώνει
κι η νηστεία=
6

Τ: =ΡΕ Βιβή:, δε μπορώ να πάω να του πω >γεια σου τι κάνεις καλά<
πότε θα βγούμε δεν είναι ξεκάρφωτο;=

7

Β: =Γιατί:: είναι ξεκάρφωτο παιδί μου; Θα το πας πιεστικά

8

Τ: Ρε Βιβή, να το κάνω δηλαδή όπως με το Νίκο; (…)
(Γεωργακοπούλου 2006: 40-41, με αλλαγές στα μεταγραφικά σύμβολα)

Στη συνεισφορά (3) της Β παρατηρούμε ότι ο αφηγηματικός πυρήνας της παραπάνω
αφήγησης δεν συγκροτείται από διαδοχή παρελθοντικών γεγονότων, αλλά από
προβολή μελλοντικών, φανταστικών γεγονότων: Θα πας ωραία και καλά θα του πεις
>γεια σου γεια< τι κάνεις καλά πά:με για καφέ;
Επιπλέον, στις συνεισφορές (3) και (5) της Β μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι
τα στοιχεία προσανατολισμού, δηλαδή το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται η
αφηγηματική δράση, δεν είναι σαφή και συγκεκριμένα, αλλά αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ των συνομιλητριών. Ειδικότερα, η Τ δείχνει να αμφιβάλλει
για την καταλληλότητα του προτεινόμενου από τη Β χρόνου συνάντησης (αυτή τη
βδομάδα που ’ναι ευκαιρία, συνεισφορά (3)). Το γεγονός αυτό ωθεί τη Β να
επιχειρηματολογήσει για την καταλληλότητα του χρόνου που πρότεινε (Γιατί απ’ την
Πέμπτη κι έπειτα θα ’χει πολλή δουλειά που θα τελειώνει κι η νηστεία, συνεισφορά
(5)). Στη συνέχεια, η Τ δείχνει την ψυχολογική ανετοιμότητά της για μια τέτοια
συνάντηση (ΡΕ Βιβή:, δε μπορώ να πάω να του πω >γεια σου τι κάνεις καλά< πότε θα
βγούμε δεν είναι ξεκάρφωτο;, συνεισφορά (6)) για να εισπράξει την ενθάρρυνση και
την προτροπή της Β (Γιατί:: είναι ξεκάρφωτο παιδί μου; Θα το πας πιεστικά,
συνεισφορά (7)).
Δεδομένου ότι η αφήγηση του παραδείγματος (3) αναφέρεται σε μελλοντικά
γεγονότα που δεν έχουν ακόμη συμβεί, δίνεται η δυνατότητα στις συνομιλήτριες ‘να
φανταστούν μαζί’ τον τρόπο που θα συμβούν τα γεγονότα. Προς αυτόν τον στόχο
κατατείνει η πρόσκληση της Β στην Τ ΕΛΑ να καταστρώσουμε το σχέδιό μας τώρα
(συνεισφορά 1) και αυτόν τον στόχο υπηρετεί και η διαπραγμάτευση των δύο
συνομιλητριών ως προς τον χωροχρόνο της συνάντησης όπως και ως προς την
ψυχολογική κατάσταση της Τ ενόψει της συνάντησης (συνεισφορές 3-8).
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Συνοψίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις και συσχετίζοντάς τις με το
ζητούμενο της ταυτότητας, μπορούμε και εδώ να θεωρήσουμε ότι οι δύο
συναφηγήτριες κατά την εκτύλιξη της διαλογικής τους αφήγησης επιχειρούν να
κατασκευάσουν μια κοινή, συλλογική ταυτότητα. Πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια στην
πραγμάτωση της αφήγησης έχει η Βιβή η οποία αναλαμβάνει να ενθαρρύνει την
Τόνια να προσεγγίσει το αγόρι που την ενδιαφέρει, προτείνοντάς της ουσιαστικά μια
γυναικεία ταυτότητα χωρίς αναστολές. Μ’ άλλα λόγια, η μελλοντική αυτή
συναφήγηση, με την εκτεταμένη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο κοριτσιών λόγω
των αντιστάσεων και αντιρρήσεων της Τόνιας, επιχειρεί –χωρίς αναγκαστικά να
κατορθώνει– να διαμορφώσει μια κοινή γυναικεία ταυτότητα με θετική τοποθέτηση
ως προς απόψεις περί σεξουαλικότητας που θέλουν τις γυναίκες να διεκδικούν
δυναμικά το ταίρι που επιθυμούν και να μην αρκούνται σε παθητικούς ρόλους.

4. Γραπτές αφηγήσεις
Ένα από τα προτυπικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου είναι η απουσία άμεσης
διεπίδρασης

μεταξύ

πομπού

και

αποδέκτη.

Ωστόσο,

στις

σύγχρονες

διαμεσολαβημένες μορφές επικοινωνίας μέσω, λ.χ., ηλεκτρονικών υπολογιστών,
δίνεται σε πομπούς και αποδέκτες που δεν συνυπάρχουν στον ίδιο χωροχρόνο η
δυνατότητα

διεπίδρασης

λ.χ.

μέσω

ηλεκτρονικής

συνομιλίας,

ανταλλαγής

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής ανάρτησης άρθρου που μπορεί να
σχολιαστεί κ.λπ. (βλ. Hoffmann 2010). Σε αυτούς τους νέους τύπους κειμένων
μπορούν να εμφανιστούν ποικίλες αφηγηματικές μορφές.
Οι νέες τεχνολογίες εκτός από διεπιδραστικές παρέχουν επιπλέον δυνατότητες
παρουσίασης γεγονότων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα ενός
ποδοσφαιρικού αγώνα ή των γεγονότων μιας διαδήλωσης. Και σε αυτούς τους νέους
κειμενικούς τύπους μπορούμε να διαγνώσουμε αφηγηματικές μορφές που αποκλίνουν
εμφανώς από τον κανόνα που θέλει την αφήγηση να αναφέρεται σε γεγονότα του
παρελθόντος.

4.1. Δημοσιογραφική αναπαράσταση εν εξελίξει γεγονότων: Η περίπτωση των
ηλεκτρονικών ειδησεογραφικών δελτίων
Εδώ στρέφουμε την προσοχή μας στις δημοσιογραφικές καταγραφές των εν εξελίξει
γεγονότων σε κατάλληλα διαμορφωμένους διαδικτυακούς τόπους. Ο αναγνώστης
ενημερώνεται για τις εξελίξεις των γεγονότων διαβάζοντας τη γραπτή απευθείας
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μετάδοσή τους (Jucker 2010: 57-59). Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο
ειδησεογραφικό δελτίο από τον διαδικτυακό τόπο Real.gr (2011). Όπως βλέπουμε,
μεταδίδεται η εξέλιξη των γεγονότων μιας διαδήλωσης ανά τακτά και επακριβώς
προσδιορισμένα χρονικά διαστήματα:

(4)

Επεισόδια και προσαγωγές στο Σύνταγμα
5/10/2011 2:37:00 μμ
14.35 Όπως μετέδωσε το Mega, εργαζόμενοι στο μετρό κατήγγειλαν ότι
δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικές δυνάμεις, στην είσοδο του σταθμού του
Συντάγματος και μάλιστα, δύο άτομα τραυματίστηκαν.
14.20 Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα επεισόδια στην οδό Όθωνος.
13.55 Η αστυνομία προχώρησε σε άγνωστο –μέχρι στιγμής– αριθμό
προσαγωγών. Το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλωτών έχει αποχωρήσει από
την Πλατεία Συντάγματος.
13.40 Ένταση και μικροεπεισόδια πριν από λίγο στο Σύνταγμα. Η αστυνομία
απάντησε με χρήση χημικών.
13.30 Αποχώρησαν από το σημείο του μεταλλικού φράχτη οι διαδηλωτές.
Κατευθύνονται προς την Πλατεία Συντάγματος και την οδό Πανεπιστημίου.
13.15 Ένταση αυτή την ώρα στο μεταλλικό φράχτη που έχει στήσει η
αστυνομία. Δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να το ρίξουν. Οι αστυνομικοί
απάντησαν, κάνοντας χρήση χημικών, προκειμένου να τους απομακρύνουν.
12.30 Στο Σύνταγμα βρίσκεται η πορεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Στο
σημείο παραμένουν μέλη του ΠΑΜΕ.
12.20 Στην Πλατεία Συντάγματος, επί της οδού Αμαλίας έχουν φθάσει τα
μέλη του ΠΑΜΕ. Σε λίγο ξεκινάει η πορεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
12.00 Μέσω της οδού Πανεπιστημίου οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ
κατευθύνονται στην Πλατεία Συντάγματος και τη Βουλή. Σε εξέλιξη είναι οι
ομιλίες στη συγκέντρωση χιλιάδων εργαζομένων στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Ραντεβού δίνουν αυτή την ώρα μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι και καθηγητές
στα Προπύλαια.
(Real.gr 2011, υλικό συλλεγμένο από το συγγραφέα)

Στο δημοσιογραφικό αυτό δελτίο ο τίτλος λειτουργεί ως περίληψη. Ωστόσο, ο τίτλος
μπορεί να μεταβληθεί μαζί με την εξέλιξη των γεγονότων, καθώς ο αφηγητής
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(ειδικότερα ο καταγραφέας της εξέλιξης των γεγονότων) δεν ξέρει εκ των προτέρων
την έκβασή τους, όπως συμβαίνει στις αφηγήσεις παρελθοντικών γεγονότων (Jucker
2010: 64, 74-75).
Τα στοιχεία προσανατολισμού δεν επεξηγούνται αναλυτικά (πρβ. γενικούς
όρους όπως επεισόδια, όρους με ειδικό περιεχόμενο στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα
όπως χρήση χημικών, μεταλλικός φράχτης καθώς και τα αρκτικόλεξα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
ΠΑΜΕ). Επικρατεί, μ’ άλλα λόγια, ένα ύφος όχι αναλυτικό, αλλά υπαινικτικό, θα
λέγαμε ‘βιαστικών σημειώσεων’, που επιδιώκει να προλάβει τα γεγονότα που
εξελίσσονται γρήγορα.
Τέλος, παρέχονται διεπιδραστικές δυνατότητες σχολιασμού των γεγονότων. Οι
δυνατότητες αυτές είναι περιορισμένες στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, καθώς ο
αναγνώστης μπορεί να αποφανθεί μόνο για το αν του άρεσε ή όχι η ανάρτηση.
Ωστόσο, σε άλλες διαδικτυακές αναρτήσεις μπορεί να δοθεί η δυνατότητα
εκτενέστερου σχολιασμού. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα σχολιασμού δίνεται στο
τέλος της καταγραφής-αφήγησης χωρίς να επηρεάζει τη διαμόρφωσή της. Η
δυνατότητα διαμόρφωσης της γραπτής αφήγησης από πολλούς συγγραφείς φαίνεται
να παρέχεται σε διαδικτυακούς τόπους, όπως το Facebook (βλ. Androutsopoulos
2010).
Σε σχέση με την προβαλλόμενη ταυτότητα στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
ειδησεογραφικού δελτίου, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ο δημοσιογράφος,
υπό την πίεση του χρόνου και ίσως της γενικότερης στάσης του Μέσου Ενημέρωσης
όπου εργάζεται, επιλέγει την καταγραφή των προσώπων, των σχέσεών τους και των
πράξεών τους με τρόπο ‘ουδέτερο’ και χωρίς να χρησιμοποιεί εμφανή αξιολογικά
στοιχεία (βλ. τη χρήση των μη ιδεολογικά φορτισμένων όρων σε διάφορα σημεία του
δελτίου: αστυνομία, αστυνομικοί, αστυνομικές δυνάμεις, εργαζόμενοι, διαδηλωτές,
(μικρο)επεισόδια κ.λπ.). Μπορούμε, ως εκ τούτου, να θεωρήσουμε ότι ο
δημοσιογράφος κατασκευάζει την ταυτότητα ενός κατά το δυνατόν ‘αντικειμενικού’
καταγραφέα που κύριο μέλημά του είναι να ‘προλάβει’ τα γεγονότα, αναπαριστώντας
τα με ‘βιαστικές σημειώσεις’ και αποφεύγοντας την ανάμειξη της είδησης με το
αξιολογικό, ιδεολογικό σχόλιο.

4.2. Ειδησεογραφικά άρθρα
Τα ειδησεογραφικά άρθρα αποτελούν μια από τις τυπικότερες μορφές γραπτής
αφήγησης. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ορισμένες διαφορές από τις
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προφορικές αφηγήσεις προσωπικών εμπειριών. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του
Bell (1991), κεντρική επιδίωξη στα δημοσιογραφικά άρθρα είναι να διατηρηθεί όσο
γίνεται αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ως εκ τούτου, δεν ακολουθείται πιστά
η χρονολογική σειρά των γεγονότων και οι σημαντικές πληροφορίες προτάσσονται: η
περίληψη είναι υποχρεωτική σε αρχική θέση (ως τίτλος ή εισαγωγική παράγραφος),
ενώ συχνά εμφανίζονται σε αρχική θέση στοιχεία του προσανατολισμού ή/και των
αποτελεσμάτων (Fowler 1991: 13 κ.ε.).
Το παράδειγμα 5 αποτελεί απόσπασμα ειδησεογραφικού άρθρου από την
εφημερίδα Τα Νέα το οποίο δημοσιεύτηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 2005. Πρόκειται
για κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και ειδικότερα για την κάλυψη της συζήτησης της 9ης
Φεβρουαρίου του 2005 στη βουλή για τις προσλήψεις στο δημόσιο:

(5) Είπαν «όχι» στον …Μαυρογιαλούρο
Αποχώρηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για
τις προσλήψεις
Αποχώρησε χθες το ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «γυρίζει την
ελληνική κοινωνία σε παλαιολιθικές εποχές» με την καθιέρωση της προσωπικής
συνέντευξης των υποψηφίων και προωθεί τα «δικά της παιδιά στο Δημόσιο».
Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, αξιοποίησε
προς όφελός της τη διχογνωμία των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης
σχετικά με το χρονικό σημείο και την αιτία της αποχώρησής τους. «Βρείτε τα
πρώτα μεταξύ σας και μετά ελάτε στη Βουλή…», σχολίαζαν.
Κατά τη συζήτηση, γράφτηκαν 117 ομιλητές και ανταλλάχτηκαν σκληρές
εκφράσεις από τους βουλευτές των δύο κομμάτων, δίνοντας τέλος στη
συναίνεση –η οποία υπήρξε προχθές για την εκλογή Παπούλια– που κράτησε
μόλις λίγες ώρες. […]
(Αρχάκης & Τσάκωνα 2011: 147)

Μετά τον τίτλο και τον υπότιτλο, το ρεπορτάζ ξεκινάει με δύο παραγράφους οι οποίες
δεν παρουσιάζουν με χρονολογική σειρά την εξέλιξη της δράσης, αλλά προτάσσουν
τα αποτελέσματά της (Αποχώρησε … σχολίαζαν), ενώ ακολουθεί λεπτομερής
εξιστόρηση όσων συνέβησαν (Κατά τη συζήτηση … ώρες). Βλέπουμε δηλαδή την ισχύ
των παρατηρήσεων του Bell (1991) ότι ορισμένες από τις κατηγορίες του Labov
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(1972) εντοπίζονται μεν στα δημοσιογραφικά άρθρα αλλά σε διαφορετική θέση και
με διαφορετική λειτουργία, δεδομένου ότι προτάσσονται τα στοιχεία που κρίνονται
σημαντικά.
Στο αφηγηματικό αυτό απόσπασμα του ειδησεογραφικού ρεπορτάζ είναι
ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι, αν και η έκβαση της ψηφοφορίας θα αναμέναμε να
αποτελούσε το κεντρικό ζητούμενο της συγκεκριμένης ειδησεογραφικής κάλυψης,
προβάλλεται ιδιαίτερα εμφατικά η αποχώρηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από τη
βουλή και οι κατηγορίες που εκτόξευσαν προς την κυβέρνηση της συντηρητικής
παράταξης. Δευτερευόντως γίνεται αναφορά στα σχόλια των κυβερνητικών
βουλευτών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ταυτότητα του δημοσιογράφου ως
φορέα της ιδεολογικοπολιτικής τοποθέτησης της εφημερίδας η οποία, εκείνη την
εποχή, ήταν θετικά προσκείμενη στον σοσιαλιστικό χώρο και απευθυνόταν σε μερίδα
του ‘κόσμου’ του ΠΑΣΟΚ (Αρχάκης & Τσάκωνα 2011: 147-148, 150).

5. Συμπερασματικά
Στη μελέτη αυτή επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε μια ενδεικτική τυπολογία των
αφηγηματικών ειδών. Βασιστήκαμε στη διάκριση μεταξύ προφορικότητας και
γραπτότητας ως συνεχούς που τέμνεται από το αντίστοιχο που ορίζεται από τα πολικά
σημεία της διαλογικότητας και της μονολογικότητας. Στα τέσσερα τμήματα που
προκύπτουν και χαρτογραφούν το σύμπαν του λόγου ταξινομήσαμε και
επεξεργαστήκαμε (κειμενικά,

διεπιδραστικά και λειτουργικά)

τα ακόλουθα

αφηγηματικά κειμενικά είδη:
Στο πλαίσιο του προφορικού μονολόγου συζητήσαμε τις μονολογικές αφηγήσεις
που μπορούν να αναδυθούν στο περιβάλλον ασύμμετρων συνεντεύξεων και
παρουσιάζουν τόσο τον πυρήνα όσα και τα υπόλοιπα συνοδευτικά συστατικά που
προβλέπει ο κανόνας του Labov.
Στο πλαίσιο του προφορικού διαλόγου αναφερθήκαμε σε αφηγήσεις που
διαμορφώνονται από κοινού από τους παρευρισκόμενους συνομιλητές, ειδικά όταν οι
αφηγήσεις αναφέρονται σε κοινές εμπειρίες του παρελθόντος ή σε μελλοντικά σχέδια
που δεν έχουν λάβει ακόμη χώρα.
Στο πλαίσιο του γραπτού διαλόγου επισημάναμε καταρχάς τις διεπιδραστικές
δυνατότητες που παρέχει η επικοινωνία μέσω των νέων τεχνολογιών. Περιορισμένες
τέτοιες διεπιδραστικές δυνατότητες εντοπίσαμε στα ηλεκτρονικά ειδησεογραφικά
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δελτία που εξετάσαμε. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο του κειμενικού αυτού
είδους είναι ότι μπορεί να μεταδίδει απευθείας και γραπτά τη εξέλιξη των γεγονότων.
Τέλος, στο πλαίσιο του γραπτού μονολόγου, δηλαδή σε εκείνο το επικοινωνιακό
περιβάλλον όπου δεν είναι δυνατή η (σχετικά) άμεση αντίδραση του αποδέκτη,
εντοπίσαμε και συζητήσαμε μονολογικές αφηγήσεις σε ειδησεογραφικά άρθρα.
Επισημάναμε ότι τα ειδησεογραφικά άρθρα παρουσιάζουν στην αρχή πληροφοριακή
υπερφόρτωση για να τραβήξουν τον ενδιαφέρον των αναγνωστών.
Σε σχέση με τις δυνατότητες κατασκευής ταυτοτήτων στα αφηγηματικά αυτά
είδη, διαπιστώσαμε τα εξής: Η συμμετρικότητα των σχέσεων μεταξύ των
συνομιλητών και η απουσία κοινωνικής απόστασης μεταξύ τους, κυρίως στα
διεπιδραστικά περιβάλλοντα των συνομιλιακών αφηγήσεων, παρέχει τη δυνατότητα
κατασκευής

συλλογικών

ταυτοτήτων.

Χαρακτηριστική

είναι

η

περίπτωση

κατασκευής της ταυτότητας του συλλογικού μαθητικού ‘εμείς’ (παράδειγμα 2) και
του γυναικείου απελευθερωμένου ‘εμείς’ (παράδειγμα 3). Αντίθετα, προκρίνεται η
κατασκευή ατομικών κυρίως ταυτοτήτων όταν οι σχέσεις μεταξύ των συνομιλητών
είναι ασύμμετρες και υπάρχει μεταξύ τους κοινωνική απόσταση, όπως στις
μονολογικές (προφορικές ή γραπτές) αφηγήσεις. Χαρακτηριστική είναι η ταυτότητα
που κατασκευάζει η Έλλη Ζουρούδη στο πλαίσιο της αυτοβιογραφικής της αφήγησης
ως αγωνίστριας στον πόλεμο του ’40 (παράδειγμα 1), αλλά και ο δημοσιογράφος –
μέσω του βήματος που του παρέχει η εφημερίδα Τα Νέα– ο οποίος προβάλλει
συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις (παράδειγμα 5). Να σημειώσουμε εδώ ότι οι θέσεις
αυτές μπορεί να εκφράζουν και να συσπειρώνουν ένα ευρύτερο κοινό, συγκροτώντας
με τον τρόπο αυτό συλλογική ταυτότητα. Σε διαδικτυακούς τόπους με περιορισμένες
διεπιδραστικές δυνατότητες, συνήθως κατασκευάζονται ατομικές ταυτότητες όπως
αυτή του δημοσιογράφου ως ‘ουδέτερου’ και ‘βιαστικού’ καταγραφέα της
πραγματικότητας (παράδειγμα 4). Ωστόσο, είναι σκόπιμο να μην διαφύγει της
προσοχής μας ότι σε εξελιγμένα διαδικτυακά περιβάλλοντα όπως στο Facebook, οι
διεπιδραστικές δυνατότητες είναι εκτεταμένες και παρέχουν τη δυνατότητα
κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το σχήμα 2 συνοψίζει τα παραπάνω ευρήματα:
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Σχήμα 2: Αφηγηματικά είδη και ταυτότητες στο προτεινόμενο τετραμερές μοντέλο
α) προφορικός μονόλογος:


Μεγάλες, μονολογικές

β) προφορικός διάλογος:


αυτοβιογραφικές αφηγήσεις


Ασύμμετρες σχέσεις, κοινωνική

συνομιλιακές συν-αφηγήσεις


απόσταση


Ατομικές ταυτότητες

δ) γραπτός μονόλογος




Μεγάλα, μονολογικά

Συμμετρικές σχέσεις, απουσία
κοινωνικής απόστασης



Συλλογικές ταυτότητες

γ) γραπτός διάλογος:


Μικρές/αποσπασματικές,

άρθρα εφημερίδων

διαδικτυακές αφηγήσεις (π.χ.

Ασύμμετρες (ή/και συμμετρικές)

ενημερωτικά

σχέσεις, (απουσία) κοινωνικής

συν-αφηγήσεις στο Facebook)

απόστασης


Μικρές/αποσπασματικές,



δελτία,

γραπτές

Ασύμμετρες (ή/και συμμετρικές)

Ατομικές (/συλλογικές)

σχέσεις, (απουσία) κοινωνικής

ταυτότητες

απόστασης


Ατομικές (/συλλογικές)
ταυτότητες

Η αφήγηση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως (προφορικό ή γραπτό) κείμενο και
ως κοινωνική-διεπιδραστική πρακτική, παρέχει στους (συν)αφηγητές-αποδέκτες
δυνατότητες ποικίλων και σύνθετων ταυτοτικών τοποθετήσεων. Είναι προφανές ότι
τα αφηγηματικά κειεμνικά είδη που επιλέξαμε να συζητήσουμε εδώ δεν
αντιπροσωπεύουν και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούν το σύνολο των
αφηγηματικών ειδών και των δυνατοτήτων αφηγηματικής κατασκευής ταυτοτήτων.
Ωστόσο, το τετραμερές σχήμα που καθοδήγησε τη δοκιμαστική αυτή ταξινόμησή μας
θεωρούμε ότι αποτελεί ευέλικτο και αποτελεσματικό οδηγό για την ανάδειξη και την
κατάταξη των αφηγηματικών ειδών και των (κειμενικών, διεπιδραστικών και
λειτουργικών) χαρακτηριστικών τους που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ταυτοτήτων.
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Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΛΕΚΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Βασιλική Κέλλα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
kikikella@yahoo.com
Résumé
La pragmatique est considérée comme une nouvelle science théorique ayant comme
objet l’étude de’ la langue mais dans une conception différente. L’étude des actes de
parole montre que les membres de différentes sociétés disposent des moyens de
communication porteurs de dénotations sémiotiques. Les usages communicationnels
présentent une grande différenciation d’une époque et d’une culture à l’autre. Ces
différences peuvent heurter les contacts culturels comme dans le cas de la publicité.
On communique si on partage des ‘topos’ communs de reconnaissance, étant donné
que quand on communique nous avons une intention donnée et un projet de parole
déterminés. La présente étude essaiera de faire relever les codes sémio-socioidéologiques de l’époque ainsi qu’un certain nombre d’identités.

Λέξεις-Κλειδιά
Acte de parole, publicité, usages culturels, moyens linguistiques, communication

1. Θεωρητική προσέγγιση
Θα επιχειρήσουμε μια πραγματολογική προσέγγιση πέντε διαφημίσεων που
προωθούν ένα κοινό προϊόν. Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιαστούν και
να εξηγηθούν, μέσω των επιλεγμένων διαφημίσεων οι συστηματικές σχέσεις μεταξύ
προτάσεων, των νοημάτων τους, και των κατάλληλων περιστάσεων των
εκφωνημάτων1 τους δηλαδή η σχέση μεταξύ των σημείων με τους χρήστες τους. Η
πρόταση έχει νόημα μόνον μέσα σε μια συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας.

1

«Σε κάθε εκφώνημα, από μια ρήση ενός καθημερινού διαλόγου που συνίσταται σε μια μόνο λέξη

μέχρι σύνθετα επιστημονικά και λογοτεχνικά έργα, μπορούμε να συλλάβουμε, να κατανοήσουμε και
να νιώσουμε το λεκτικό σχέδιο ή τη λεκτική βούληση του ομιλητή, που καθορίζει όλο το εκφώνημα, τον
όγκο του, τα όριά του» (Μπαχτίν 2014: 46).
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Η επικοινωνία καθίσταται εφικτή μέσω της σύμπραξης πολλών στοιχείων και
όχι μόνον του γλωσσικού συστήματος.2 Είναι σαφές ότι υπάρχει επιτυχής επικοινωνία
και εκτός γλωσσικού συστήματος. Σύμφωνα με την θεωρία των γλωσσικών πράξεων,
οι λέξεις (φράσεις, προτάσεις) δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να αναπαραστήσουμε
/περιγράψουμε την πραγματικότητα, αλλά χρησιμοποιούνται για να κάνουμε κάτι, να
επιτελέσουμε πράξεις. Επίσης «ο λόγος μας όχι μόνο αντανακλά ή αναπαράγει, αλλά
και συγκροτεί, διαμορφώνει ταυτότητες. Η συγκρότηση της ταυτότητάς μας είναι
κάθε φορά δυναμική και περικειμενοποιημένη» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999:
191).
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ως διαφήμιση, ορίζεται το μέσο που χρησιμοποιεί μια
επιχείρηση ή μια εταιρία για να γνωστοποιήσει ή και να υπενθυμίσει ένα προϊόν ή μια
υπηρεσία επί πληρωμή στο καταναλωτικό κοινό. Για την G. Dyer (2004: 11)
διαφήμιση είναι κάτι πιο απλό: «να τραβάς την προσοχή σε κάτι, να γνωστοποιείς
κάτι σε κάποιον ή να τον πληροφορείς για αυτό». Ένας όμως πιο σαφής ορισμός ο
οποίος περιγράφει με σαφήνεια τις συντεταγμένες της διαφήμισης είναι εκείνος του
B. Bernstein όπου «διαφήμιση είναι η πρωτότυπη δημιουργία μηνυμάτων, που
αναφέρονται σε προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευσή τους, με την
αγορά χώρου ή χρόνου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και σε άλλα
διαφημιστικά μέσα (κινηματογράφος, διαδίκτυο, υπαίθρια διαφήμιση) με τελικό
στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών αυτών των μηνυμάτων να αγοράσουν τα
διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες» (Κουτούπης 2005: 21-22). Όσον αφορά στη
δημιουργία ταυτοτήτων, αποδεχόμαστε ότι οι ταυτότητες είναι σε συνεχή κατασκευή.
Αναφερόμενοι στον Hall θεωρούμε ότι η πολιτισμική ταυτότητα δεν προϋπάρχει,
είναι σε συνεχή διεργασία, υπόκειται σε συνεχή μετασχηματισμό (Hall 1990: 225).
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «η ταυτότητα είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του
αγώνα για τη χειραφέτηση του ατόμου» (Wolton 2005: 347) και ότι η διαφήμιση
επιτρέπει το άνοιγμα στον κόσμο αλλά και τη διαφύλαξη της ταυτότητας.
Όσον αφορά τα διαφημιστικά μηνύματα εξηγείται πως τα αντικείμενα-στοιχεία
τους (αντικείμενα πραγματικής ζωής, στοιχεία ανθρώπινων σχέσεων και συμβολισμοί
για τους οποίους ήδη έχουμε διαμορφώσει κάποια άποψη-στάση) συνδέονται με το
προϊόν ή με μια υπηρεσία. Επίσης, αναλύεται με ποιον τρόπο ο δέκτης του μηνύματος
2

«Το γλωσσικό σύστημα συνδέεται άρρηκτα με τη γλωσσική χρήση, από την οποία αναδύεται»

(Παναρέτου 2011: 29).
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(αγοραστικό κοινό) το αποδέχεται ή το απορρίπτει ανάλογα με το πολιτισμικό του
υπόβαθρο (πολιτισμική προσέγγιση), την κοινωνική του θέση αλλά και τα
χαρακτηριστικά του κοινωνικού συνόλου όπου ανήκει –χώρα, κράτος, ηλικία,
επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο– (κοινωνιολογική προσέγγιση). Παρουσιάζεται το
“κυρίως” πληροφοριακό υλικό το οποίο ο διαφημιστής επιχειρεί να διοχετεύσει στο
κοινό έτσι ώστε να επιτύχει τον πραγματολογικό στόχο του: η χρησιμοποίηση των
μέσων μαζικής επικοινωνίας3 για να γίνει γνωστό στους καταναλωτές ένα οικονομικό
αγαθό, με σκοπό την εμπορική του επιτυχία (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
ιστότοπος). Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι «η ομογενοποίηση των τρόπων ζωής
(…) δεν προεικονίζει καθόλου μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα. Τα φαινόμενα είναι
ίδια, αλλά όχι οι αναφορές» (Wolton 2055: 360).
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν κάποια από
τα διαφημιστικά μηνύματα του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού (Mouvement
Ιnternational de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), που ονομάζεται χάριν
συντομίας Ερυθρός Σταυρός, είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο.
Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), τη
Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (IFRC) και τους Εθνικούς
Συλλόγους (NS) με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες. Η φροντίδα και η
συμπαράσταση χωρίς πολιτισμική ή εθνική διάκριση ήταν το πρωταρχικό κίνητρο και
το ιδεολογικό υπόβαθρο της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού. Στη διάρκεια των 143
χρόνων δράσης και προσφοράς του Κινήματος, τα ιδανικά αυτά αποτέλεσαν τον
πυρήνα της προσπάθειας και της δραστηριότητάς του για την ανακούφιση του
ανθρώπινου πόνου. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση σε ολόκληρο
τον κόσμο και αποτελεί συνώνυμο της αλληλεγγύης και της φιλαλληλίας, γεγονός
που επιστεγάζεται από την απονομή τριών βραβείων Νόμπελ στο Διεθνές Κίνημα
Ερυθρού Σταυρού (1917, 1944, 1963) (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ιστότοπος). Εφόσον πρόκειται για διαφημιστικά μηνύματα για τις δράσεις του
παγκόσμιου αυτού οργανισμού, αυτά αφορούν το κάλεσμα του κοινού για
εθελοντισμό, δωρεές ή ακόμα αφορούν κοινωνικά μηνύματα ενάντια στις διακρίσεις,
σε ό,τι πλήττει την προσφορά του Ερυθρού Σταυρού και ό,τι εντείνει τον ανθρώπινο

3

Μαζική επικοινωνία: η «θεσμοποιημένη παραγωγή και γενικευμένη διάχυση συμβολικών αγαθών

μέσω της παγίωσης και της μετάδοσης πληροφοριών ή συμβολικών περιεχομένων» (Thompson 1999:
55).
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πόνο. Επίσης, αξίζει να τονισθεί ότι επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ένα σύνολο
διαφημίσεων ενδεικτικές από όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα την Αμερική, την
Ευρώπη και την Ασία. Η χρήση κι άλλων γλωσσών εκτός της αγγλικής δυσχέραιναν
την αναζήτηση και διαφημιστικών μηνυμάτων του οργανισμού και σε άλλες ηπείρους
όπως της Αφρικής αλλά και σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό όπως η Κίνα. Έγινε
επίσης προσπάθεια να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις του
οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε κοινωνικού συνόλου. Κατά αυτόν
τον τρόπο, αναλύονται και οι ποίκιλλες πολιτισμικές παράμετροι που επηρεάζουν την
πραγματολογική προσέγγιση των διαφημίσεων αυτών. Παρακάτω παρατίθενται τα
διαφημιστικά μηνύματα με τις πηγές τους.
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1) Ερυθρός Σταυρός Γαλλίας.
Πηγές:

-Ιστότοπος

του

Ερυθρού

rouge.fr/Actualite/Du-24-mai-au-1er-juin-

Σταυρού

Γαλλίας

http://www.croix-

Nationales-s-inscrivent-dans-le-cadre-de-

son-150eme-anniversaire,
-Iστολόγιο με θέμα τα προϊόντα και τις διασημότες που τα διαφημίζουν, 2014,
http://brandandcelebrities.com/blog/norman-croix-rouge-ambassadeur-2014/

2) Ιστότοπος Ερυθρού Σταυρού, 2011,
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/hcid-posters-2011-0810.htm
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3) Νορβηγικός Ερυθρός Σταυρός. Πηγή: Ιστότοπος του Νορβηγικού Ερυθρού
Σταυρού, 2015, http://www.rodekors150ar.no/om-jubileet/

4) Ερυθρός Σταυρός Φιλιππίνων. Πηγή: Ιστότοπος του Ερυθρού Σταυρού
Φιλιππίνων, Απρίλιος 2015, http://ushare.redcross.org.ph/
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5) Ερυθρός Σταυρός Βελγίου, Απρίλιος 2004,
http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/red-crossdonation-appeal-gift-4940955/
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2. Ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων
2.1. 1η διαφήμιση Ερυθρός Σταυρός Γαλλίας
Το πρώτο διαφημιστικό μήνυμα εμπεριέχεται στην διαφημιστική καμπάνια του
Ερυθρού Σταυρού της Γαλλίας και απευθύνεται στο γαλλόφωνο κοινό το οποίο
κατοικεί και εκτός των γαλλικών συνόρων. Εδώ παρουσιάζεται ο νεαρός Νορμάν,
διάσημος χιουμορίστας δημιουργός ευφάνταστων κλιπ στα κοινωνικά δίκτυα και
κυρίως στο youtube, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στην νεολαία. Στην συγκεκριμένη
διαφήμιση ως εικονικό μέσον χρησιμοποιείται ξεκάθαρα η αναγνωσιμότητα του
Νορμάν χωρίς κάποιο πρόσθετο άλλο στοιχείο. Ως προς την αισθητική η εικόνα είναι
λιτή ενώ επιχειρείται η σύνδεση του διάσημου νεαρού Νορμάν με το μήνυμα του
οργανισμού. Το γλωσσικό μήνυμα παρουσιάζεται με έντονα μεγάλα γράμματα και
επισήμανση και αποτελεί το βασικό δεύτερο μέσο μετά την χρήση της εικόνας του
Νορμάν, για την προώθηση του μηνύματος του Ερυθρού Σταυρού.
Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμα μεταφράζεται ως εξής: Έχω 2.900.000 θαυμαστές
κάνοντας τον κόσμο να γελάει. Ο Ερυθρός Σταυρός μόνο 260.000 για να τον σώσει.
Δώστε και εσείς το «like» σας στον Ερυθρό Σταυρό. Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός. 150
χρόνια στο πλάι σας.
Πρόκειται για ένα κάλεσμα για να το αποδεχθεί το κοινό (κάνοντας “like”)
μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως το “facebook”, ως μέρος της
διαφημιστικής καμπάνιας με αφίσες, έντυπης και ψηφιακής μορφής. Στόχος του
διαφημιστικού μηνύματος είναι να ευαισθητοποιήσει όσους πλοηγούνται στο
διαδίκτυο (surfers) και κυρίως το νεανικό κοινό που χρησιμοποιεί ευρέως τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube). Όσον αφορά τα γλωσσικά μέσα
χρησιμοποιούνται δύο διαπιστωτικές φράσεις. Η χρήση της λέξης “marrer” δηλαδή
γελώ, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από τους νέους στην άτυπη καθημερινή
γλώσσα με στόχο να προσεγγίσει τη γλώσσα του νεανικού κοινού στην πρώτη και η
ελλειπτική δομή της δεύτερης, στην οποία παραλείπεται το ρήμα αλλά συνδέεται
νοηματικά και συντακτικά με την πρώτη φράση, σχηματίζουν τα γλωσσικά μέσα
αυτής της αφίσας. Το μήνυμα είναι σαφές μέσα από την σύγκριση των δύο αυτών
φράσεων και το συμπέρασμα είναι ότι ενώ ο Νορμάν έχει τόσους πολλούς θαυμαστές
στο διαδίκτυο, ο Ερυθρός Σταυρός έχει ελάχιστους θαυμαστές-εθελοντές για να
βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Εδώ παρατηρείται η επίκληση του μη κερδοσκοπικού
οργανισμού στην ιδεολογική συμπάθεια αλλά και στην έμπρακτη συμμετοχή του
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κοινού στις δράσεις του οργανισμού καθώς όπως αναφέρεται και στο μήνυμα, η
ανάγκη κι άλλων συμμετεχόντων στις δράσεις είναι απαραίτητη. Επίσης, η χρήση του
συμβόλου του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το κόκκινο χρώμα στη φράση στην
οποία επιζητείται η ανάγκη προσοχής αλλά και η χρήση του έντονου κόκκινου
χρώματος στην επίκληση (δώστε και εσείς ένα “like”) τονίζουν την παρουσία του
διαφημιζόμενου . Ακόμη η αναφορά στα 150 χρόνια δράσης του οργανισμού δηλώνει
την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και τη παράδοση του Οργανισμού, έτσι ώστε να
προσελκύσει το ενδιαφέρον και να αυξήσει την ενεργή συμμετοχή μέσω της
εμπιστοσύνης στην αμεροληψία και το κύρος του ανθρωπιστικού αυτού θεσμού.
Η στρατηγική προσέλκυσης εδώ είναι ο προσωπικός λόγος ενός διάσημου
χιουμορίστα του διαδικτύου του οποίου δεν χρησιμοποιείται το όνομα τόσο, όσο η
ίδια του η εικόνα (μια και ο ίδιος πρωταγωνιστεί στα βίντεο που ο ίδιος δημιουργεί
στο διαδίκτυο). Η ταύτιση, λοιπόν, της εικόνας του και του μηνύματος που αυτός
εκφέρει στοχεύει στην προσέλκυση του κοινού το οποίο θαυμάζει τον εν λόγω
καλλιτέχνη. Επίσης, ο δέκτης, το κοινό στο οποίο στοχεύει η εν λόγω διαφήμιση είναι
το νεανικό κοινό, στην ηλικία του καλλιτέχνη, που είναι αρκετά εξοικειωμένο με την
τεχνολογία και το διαδίκτυο άρα μπορεί να διοχετευτεί και να πραγματοποιηθεί η
επίκληση των αναγνωστών της αφίσας αλλά και της φωτογραφίας στο διαδίκτυο, άρα
να επιτελεστεί επιτυχώς η γλωσσική πράξη. Πολλοί λοιπόν ενδέχεται να ταυτιστούν
με τον Νορμάν, τον νέο, δυναμικό, χρήστη της τεχνολογίας, με χαρακτηριστικά που
πολλοί θα ήθελαν να έχουν.
Προσεγγίζοντας τα πολιτισμικά στοιχεία της διαφήμισης αυτής παρατηρείται το
κοινό πολιτισμικό στοιχείο αρχικά της γλώσσας (η γαλλική) που αντιπροσωπεύει το
γαλλόφωνο πληθυσμό αλλά και το ύφος του λόγου που είναι λαϊκό και
χαρακτηρίζεται από στοιχεία καθημερινής γλώσσας αλλά και της γλώσσας των νέων.
Οπότε η ομάδα στόχος δηλαδή το γαλλόφωνο νεανικό κοινό θα πληροφορηθούν και
θα ευαισθητοποιηθούν επιτυχώς από την εν λόγω διαφήμιση. Η διαφήμιση επιτρέπει
την έκφραση και την αντανάκλαση μιας γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας.

2.2. 2η διαφήμιση ICRC
Το δεύτερο διαφημιστικό μήνυμα αποτελεί μέρος της καμπάνιας του Ερυθρού
Σταυρού, το 2011, με θέμα το μήνυμα ενάντια στη βία των μονάδων περίθαλψης του
Οργανισμού σε εμπόλεμες ζώνες και μη. Μαζί με μια ομάδα άλλων μηνυμάτων με
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την ίδια θεματολογία η διαφήμιση αυτή αποτελεί μία αφίσα με στόχο την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με τη βία κατά των μονάδων περίθαλψης του Οργανισμού. Στο
διαφημιστικό μήνυμα παρουσιάζεται μία γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά της σε
εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση, με αδύνατα και σκληροτράχηλα χέρια και πρόσωπο,
με βρώμικα το δέρμα και την ενδυμασία της και κρυμμένα τα μάτια της, μέσα σε ένα
περιβάλλον πολέμου, με βομβαρδισμένα ερείπια κτιρίων στο φόντο, καμένα
αυτοκίνητα και έναν ρημαγμένο δρόμο. Τα χρώματα4 της εικόνας στο βάθος είναι
σκούρα και ο μαύρος καπνός δηλώνει ότι η γυναίκα με το βρέφος βρίσκονται σε
σημείο όπου ο πόλεμος εξελίσσεται έτσι ώστε να τονισθεί η οδυνηρή κατάσταση
αυτής της γυναίκας αλλά κυρίως η επικινδυνότητα της κατάστασης που απειλεί τη
ζωή της ίδιας αλλά και του βρέφους που κατά πάσα πιθανότητα είναι το παιδί της και
τονίζεται ιδιαίτερα και από τα παρακάτω γλωσσικά στοιχεία του μηνύματος.
Το μήνυμα μεταφράζεται ως εξής: Το μωρό μου δεν πέθανε γιατί η μαία
σκοτώθηκε σε μια έκρηξη. Το μωρό μου δεν πέθανε επειδή ο τοκετός μου διήρκησε
πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μωρό μου πέθανε επειδή ένοπλοι άνδρες
κατέλαβαν το ασθενοφόρο που ερχόταν να μας πάρει. Η βία κατά της υγειονομικής
περίθαλψης πρέπει να σταματήσει. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δ.Ε.Ε.Σ. (Διεθνής
Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού).
Το παραπάνω αποτελεί ένα μήνυμα πληροφόρησης και προειδοποίησης σχετικά
με το τέλος της βίας ενάντια στην υγειονομική περίθαλψη του Ερυθρού Σταυρού σε
εμπόλεμες περιοχές και μη. Στόχος του διαφημιστικού αυτού μηνύματος είναι
σαφέστατα να ευαισθητοποιήσει το κοινό αλλά κυρίως τα άτομα που εμπλέκονται σε
αυτές τις βίαιες επιθέσεις κατά του προσωπικού, των αμάχων τραυματιών και του
υλικού εξοπλισμού των μονάδων περίθαλψης. Όσον αφορά τα γλωσσικά μέσα γίνεται
χρήση δύο διαπιστωτικών φράσεων και μιας συμπερασματικής. Η επίκληση στο
συναίσθημα είναι σαφής. Αυτές οι φράσεις αποτελούν το λόγο της ίδιας της μάνας
που έχασε το παιδί της όχι λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών του πολέμου
αλλά λόγω της κατάληψης του ασθενοφόρου του Οργανισμού που θα έφερνε την
αναγκαία βοήθεια για να κρατηθεί το βρέφος στη ζωή. Η παρουσίαση του

4

«Αν συσχετίσουμε τα νοήματα του χρώματος τόσο με την υλικότητά τους όσο και με το τι κάνουν οι

άνθρωποι μ’αυτό, ίσως μπορέσουμε να θέσουμε τα κρίσιμα ερωτήματα: Είναι το χρώμα ένας τρόπος
αναπαράστασης από μόνο του; Προσφέρει όλες τις δυνατότητες του τρόπου;» (Kress & Leeuwen
2010: 348).
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αρχαιοτάτου αρχετύπου της μάνας5 που κάνει τα πάντα για το παιδί της, του λόγου
της που μέσω της αφήγησης παρουσιάζει την κατάστασή της, έχει ως σκοπό την
ενεργοποίηση και την επίκληση του θυμικού των δεκτών του μηνύματος, στοιχείο
που χαρακτηρίζει μια επιτυχή διαφήμιση. Η διαφήμιση διαχέει στερεότυπα, νόρμες
αλλά είναι και φορέας οικογενειακών άρρηκτων σχέσεων.
Επιπλέον στοιχεία που ενισχύουν την επίκληση στο θυμικό είναι το σύμβολο
του κόκκινου σταυρού που αντιπροσωπεύει τον Οργανισμό καθώς και ο χρωματισμός
της λέξης «ζωή» με κόκκινο χρώμα6 έτσι ώστε να παραπέμπει στο κόκκινο χρώμα
που συμβολίζει τον Οργανισμό, παρόλο που το κόκκινο χρώμα παραπέμπει στο ευρύ
κοινό και σε άλλους συμβολισμούς όπως το αίμα, την απαγόρευση. Η φράση «Είναι
ζήτημα ζωής και θανάτου» επιτείνει την κλήση για την αναγκαιότητα άμεσης παύσης
της βίας ενάντια στις μονάδες περίθαλψης.
Η στρατηγική προσέλκυσης είναι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο
αφηγηματικός και περιγραφικός λόγος της μάνας σε συνδυασμό με την εικόνα και
τους συμβολισμούς της καθώς και με το επιβλητικά άμεσο σλόγκαν «Είναι ζήτημα
ζωής και θανάτου». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την διαφήμιση θα πρέπει να
γίνει αναφορά στο είδος του δέκτη που απευθύνεται το διαφημιστικό αυτό μήνυμα.
Το ευρύ κοινό σαφώς και δεν ευθύνεται για την βία προς τις δομές περίθαλψης του
Οργανισμού. Ωστόσο, στις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα οι δράσεις του
Οργανισμού υπάρχουν άτομα του πληθυσμού που ενδεχομένως συμμετέχουν στις
βίαιες αυτές πράξεις ή έστω είναι εν δυνάμει δράστες αυτών των πράξεων. Οι αφίσες
αυτές, δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της τότε καμπάνιας έτσι ώστε να
ευαισθητοποιήσουν και τους εγχώριους πληθυσμούς των εμπόλεμων περιοχών. Εκτός
βέβαια, από τους απλούς πολίτες των επικίνδυνων αυτών περιοχών το διαφημιστικό
αυτό είναι δυνατόν να απευθύνεται και στους υπεύθυνους των επιθέσεων αυτών,
δηλαδή άτομα που ενδεχομένως να μην βρίσκονται στις εμπόλεμες περιοχές αλλά
είναι πιθανόν και σε άλλες χώρες ή ηπείρους. Η χρήση άλλωστε της αγγλικής, η
επισήμως αναγνωρισμένη ως διεθνή γλώσσα, ενισχύει την πεποίθηση ότι το κοινό δεν
αποτελεί κοινό σε επίπεδο μιας χώρας αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
5

Στο Λεξικό των Συμβόλων, εκτός των διαφόρων ερμηνειών του όρου «μητέρα» αναφέρεται και αυτή

της Παγκόσμιας Ζωτικής Δύναμης (Force Vitale Universelle) (Chevalier & Gheerbrant 2012: 723).
6

«Το χρώμα χρησιμοποιείται επίσης για να εκφράσει «διαπροσωπικό» νόημα: μας επιτρέπει να

πραγματώσουμε «χρωματικές πράξεις» (όπως η γλώσσα επιτρέπει «λεκτικές πράξεις» (Kress &
Leeuwen 2010: 350).
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Σχετικά με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της διαφήμισης αυτής θα λέγαμε ότι
απευθύνεται σε όλη την υφήλιο και κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Αυτός ίσως
είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στοιχεία όπως το αρχέτυπο
της σχέσης μάνας-παιδιού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επίκληση του θυμικού, της
φιλευσπλαχνίας και της κατανόησης ανεξάρτητα από το πολιτιστικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο του δέκτη. Κι αυτό αποτελεί ακόμη μία παρατήρηση του άριστα
δομημένου και άρτια κατασκευασμένου διαφημιστικού μηνύματος. Θεωρούμε ότι η
διαφήμιση «δημιουργεί τις συνθήκες για την διαμεσολαβημένη εισβολή των
ιδεολογικών μηνυμάτων στο πρακτικό πλαίσιο της καθημερινής ζωής» (Thompson
1999: 349).
2.3. 3η διαφήμιση Νορβηγικός Ερυθρός Σταυρός
Στο τρίτο διαφημιστικό μήνυμα τα αντικείμενα δράσης του Οργανισμού διαφέρουν
κατά πολύ από αυτά της προηγούμενης διαφήμισης. Πρόκειται για διαφημιστικό
μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού της Νορβηγίας, μιας ευρωπαϊκής χώρας με αυξημένο
βιοτικό επίπεδο πολιτών και τρόπο ζωής δυτικού πολιτισμού. Εδώ παρουσιάζονται
τρεις διαφορετικές ομάδες στόχος για τις οποίες δραστηριοποιείται ο Οργανισμός, η
Τρίτη ηλικία, οι αλλοεθνείς ή /και αλλόθρησκοι και τα παιδιά. Το εικονικό μέσον
χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τις δράσεις του Οργανισμού στη χώρα σε
συνδυασμό με το σλόγκαν και την έμφαση που δίδεται στα 150 χρόνια ύπαρξης του
Οργανισμού. Το γλωσσικό μήνυμα – σλόγκαν εμφανίζεται με μεγάλα έντονα
γράμματα σε κόκκινο χρώμα που παραπέμπει πάντα στο σύμβολο του Ερυθρού
Σταυρού.
Η μετάφραση του γλωσσικού μηνύματος έχει ως εξής: Παρών – κοντά σας.
Ερυθρός Σταυρός, 150 χρόνια.
Το συγκεκριμένο μήνυμα παρουσιάζει την επέτειο των 150 χρόνων δράσης του
Οργανισμού στη χώρα αλλά και παγκοσμίως και αποτελεί μέρος από την καμπάνια
πληροφόρησης για τον εορτασμό της επετείου αυτής με διάφορα δρώμενα για όλους
τους πολίτες. Στόχος του μηνύματος αυτού είναι να προκαλέσει αρχικά την αποδοχή
αλλά κυρίως το ενδιαφέρον και την συμπάθεια των δεκτών για τις δράσεις του
Οργανισμού. Η έμφαση στα 150 χρόνια δράσης υποδηλώνει το κύρος και την
αξιοπιστία του Οργανισμού στις αξίες που πρεσβεύει όλα αυτά τα χρόνια. Για να
προσελκύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη-δέκτη παρουσιάζει
με πολύ όμορφες εικόνες την παρουσία των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού κοντά
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στον ηλικιωμένο, στα άτομα διαφορετικού πολιτισμού –όπως οι μετανάστες, άλλωστε
οι χώρες υψηλού βιοτικού επιπέδου δέχονται μεγάλο αριθμό μεταναστών-, και στα
παιδιά. Οι τρεις αυτές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αποτελούν το κυρίως πεδίο
δράσης του Οργανισμού στη χώρα και η επιλογή τους δεν ήταν καθόλου τυχαία.
Αντίθετα, με την επιλογή των εικόνων αυτών παρουσιάζεται ο ανθρωπιστικός
χαρακτήρας του Οργανισμού αλλά κυρίως η αποτελεσματικότητά του στην
αντιμετώπιση των δυσκολιών κυρίως στις ευπαθείς κοινωνικές οι οποίες έχουν και τα
μεγαλύτερα προβλήματα όπως δυσκολίες στη διαβίωσή τους. Επίσης σχετικά με το
γλωσσικό μήνυμα αξίζει να επισημανθεί η ελλειπτική δομή του και η ονοματοποίηση
του εφόσον δεν υπάρχουν ρήματα παρά μόνον ουσιαστικά. Οι τρεις αυτές λέξεις:
παρών και κοντά σας, μέσα στην λακωνικότητά τους κρύβουν την ουσιαστική
προσφορά του Ερυθρού Σταυρού και παρουσιάζουν τις βασικές αξίες που πρεσβεύει
ο Οργανισμός, δηλαδή την αδιάκοπη και σταθερή παρουσία του κοντά στον
ανθρώπινο πόνο. Η διαφήμιση διαχέει πρακτικές, πολιτισμό, αξίες αλλά σε κάνει να
ανήκεις κάπου, σε μια ίσως από τις ομάδες που αναπαριστώνται. Και όπως
υποστήριξε και ο Moscovici, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούνται κατά ένα
μέρος από ιδέες και κατά ένα μέρος από εικόνες.
Η στρατηγική προσέλκυσης εδώ είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η
παρουσίαση, μέσω των ευπαθών ομάδων στις οποίες προσφέρει την αρωγή του ο
Οργανισμός, των δράσεων του σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση του σλόγκαν
που εμπεριέχει το νόημα της συστηματικής και αδιάλειπτης παρουσίας του στον
συνάνθρωπο. Επίσης, αξίζει να τονισθεί ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται το
διαφημιστικό μήνυμα είναι οι πολίτες όλων των κοινωνικών ομάδων. Από τη μια
πλευρά, ο σκοπός είναι η ενημέρωση ύπαρξης του Οργανισμού στις ευπαθείς ομάδες,
από την άλλη σκοπός είναι η ευαισθητοποίησή των υπόλοιπων ομάδων πληθυσμού
για τις δράσεις αυτές του Οργανισμού. Σε δεύτερο επίπεδο η διαφήμιση αυτή
αποτελεί ένα κάλεσμα για τον εορτασμό των 150 χρόνων δράσης του Οργανισμού.
Το κοινό βέβαια περιορίζεται σε αυτό που μιλά τη γλώσσα της νορβηγικής μόνο όσον
αφορά τη γλώσσα γραφής του μηνύματος. Ειδάλλως, η εικόνα και το σύμβολο του
Ερυθρού Σταυρού πολύ εύκολα παραπέμπουν στην παρουσία της διαφημιζόμενης μη
κυβερνητικής οργάνωσης.
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2.4. 4η διαφήμιση Ερυθρός Σταυρός Φιλιππίνων
Το τέταρτο διαφημιστικό μήνυμα αφορά στις τραγικές συνέπειες του σεισμού 7,9
ρίχτερ στο Νεπάλ, τον Μάιο του 2015 με πάνω από 8.000 νεκρούς και πάνω από
300.000 κατοικίες κατεστραμμένες (Ναυτεμπορική, ιστότοπος). Σε αυτό το μήνυμα
παρουσιάζεται εικόνα από το μέρος της καταστροφής, με άνδρες νεαρούς και μη, να
μεταφέρουν σε φορείο ένα παιδί-τραυματία με εμφανείς την αγωνία και την ανησυχία
στα πρόσωπά τους. Στο φόντο παρουσιάζονται γυναίκες και παιδιά τρομαγμένα μέσα
σε ένα σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής. Πρόκειται για διαφημιστικό μήνυμα
από τον Ερυθρό Σταυρό των Φιλιππίνων που καλεί το κοινό να βοηθήσει και να
ενισχύσει το έργο του Οργανισμού προς τη χώρα του Νεπάλ. Σε συνδυασμό με την
εικόνα το γλωσσικό μήνυμα επιφορτίζει ακόμη περισσότερο την πληροφορία, την
οποία θέλει να μεταδώσει το μήνυμα, δηλαδή σε πρώτο επίπεδο το γεγονός της
φυσικής καταστροφής και την άμεση βοήθεια που καλεί ο Οργανισμός τον κόσμο να
δώσει, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο να ευαισθητοποιήσει το κοινό με όσα μέσαστοιχεία μπορεί να παρουσιάσει από την διαφήμιση αυτή. Ένα από τα στοιχεία αυτά
είναι και το γεγονός ότι το γλωσσικό μήνυμα είναι γραμμένο με κεφαλαία, έντονα και
μεγάλα γράμματα.
Το γλωσσικό μήνυμα μεταφράζεται ως εξής: Βοηθήστε το Νεπάλ τώρα! Ερυθρός
Σταυρός Φιλιππίνων.
Εκτός από το σύντομο7 ευδιάκριτο και λακωνικό μήνυμα παρατηρούμε και τα
σύμβολα όλων των τρόπων επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου και ειδικότερα των
προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης όπως facebook, youtube, twitter, world wide
web καθώς και τη διεύθυνση του ιστολογίου ειδικά φτιαγμένου για την βοήθεια των
ανθρώπων του Νεπάλ μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η παρουσίαση όλων αυτών
των τρόπων δικτύωσης παραπέμπει και στο γεγονός ότι αυτή απευθύνεται στο
ευρύτερο κοινό πέρα από τα σύνορα της χώρας των Φιλιππίνων, γεγονός που βοηθάει
τη χρηματική ενίσχυση μέσω διαδικτύου ή ακόμη βοηθά στον σχηματισμό μιας
ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι θα ανταλλάσουν πληροφορίες και γνώσεις που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στο επί τόπου έργο των ομάδων διάσωσης και των
εθελοντών.

7

Βασικά χαρακτηριστικά του σλόγκαν είναι η συντομία, η εύκολη απομνημόνευση και ο

εντυπωσιασμός (Victoroff 1979: 55).
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Σε αυτήν περίπτωση και πάλι η συναισθηματικά φορτισμένη εικόνα σε
συνδυασμό με το λακωνικό και σύντομο μήνυμα συνδυάζουν τα στοιχεία μιας
διαφήμισης που στόχο έχει να μαγνητίσει το ενδιαφέρον του κοινού μέσω της
έντονης και δυσάρεστης έκπληξης που προκαλεί αυτή και μέσα από την
ευαισθητοποίησή του μέσω του γλωσσικού μηνύματος να προσελκύσει το κοινό με
στόχο το τελευταίο να προσφέρει στο έργο του Ερυθρού Σταυρού. Αξίζει να τονισθεί
ότι η γλώσσα που είναι γραμμένο το γλωσσικό μήνυμα δηλαδή τα αγγλικά
παραπέμπει στο γεγονός ότι το μήνυμα αυτό ενώ μπορεί να έχει δημιουργηθεί για
λογαριασμό του Ερυθρού Σταυρού των Φιλιππίνων, ωστόσο απευθύνεται όχι μόνο
στους γηγενείς αλλά κυρίως σε όποιον μπορεί να βοηθήσει ανεξάρτητα από τον τόπο
καταγωγής του. Κατά αυτόν τον τρόπο η διαφήμιση αυτή ανοίγει το εύρος του κοινού
στο οποίο απευθύνεται άρα γίνεται ακόμη πιο επιτυχημένη. Επίσης, μέσω της
επίκλησης για βοήθεια, της αμεσότητας του γλωσσικού μηνύματος καθώς και μέσω
της εικόνας από το πεδίο δράσης του οργανισμού δημιουργείται ένα μήνυμα που
σκοπό έχει να «σοκάρει» και να συγκινήσει.
2.5. 5η διαφήμιση Ερυθρός Σταυρός Βελγίου
Το πέμπτο διαφημιστικό μήνυμα αποτελεί μέρος της καμπάνιας του βέλγικου
Ερυθρού Σταυρού, το 2004, σε χρονική περίοδο πριν την γιορτή των Χριστουγέννων.
Εδώ το μήνυμα δεν αποτελεί μεταφορά της πραγματικότητας μέσω μιας φωτογραφίας
παρά μία κατασκευασμένη εικόνα που περιέχει σύμβολα, με δύο χρωματισμούς να
κυριαρχούν και με λακωνικό γλωσσικό μήνυμα και πάλι στην αγγλική γλώσσα.
Το γλωσσικό μήνυμα μεταφράζεται ως εξής: 24 Δεκεμβρίου, είναι παραμονή
Χριστουγέννων σήμερα. Σήμερα, δώστε ένα δώρο σε κάποιον που δεν γνωρίζετε.
Αριθμός λογαριασμού: 096-0000300-30. Ερυθρός Σταυρός Βελγίου.
Η εικόνα παραπέμπει σε δώρο, με την κορδέλα του να σχηματίζει το σύμβολο
του Ερυθρού Σταυρού. Δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο όπως κάποια άλλη
φωτογραφία, εικόνα ή φόντο παρά μόνον το γλωσσικό μήνυμα. Στόχος της
συγκεκριμένης διαφήμισης είναι να κινήσει το ενδιαφέρον του κοινού συνδέοντας το
σύμβολο του Οργανισμού με ένα δώρο, στοιχείο που στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο είναι εξαιρετικά επίκαιρο λόγω των χριστουγεννιάτικων εορτών. Άρα το
μήνυμα θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο ως προς την επιλογή των στοιχείων
παρουσίασης του μηνύματος που μεταφέρονται στο κοινό μέσω μιας λιτής εικόνας.
Επίσης, το γλωσσικό μήνυμα συμπληρώνει το νόημα του μηνύματος περιγράφοντας
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τη χρήση του δώρου αυτού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προσφορά ενός δώρου
σε κάποιον άγνωστο. Το ότι αυτός ο άγνωστος είναι κάποιος που έχει ανάγκη
συμπεραίνεται από τα υπόλοιπα σύμβολα (κόκκινος σταυρός) που δηλώνουν την
παρουσία του Ερυθρού Σταυρού, άρα τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Παρακάτω
παρουσιάζεται με πιο μικρά γράμματα ο τραπεζικός αριθμός λογαριασμού στον οποίο
ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την όποια χρηματική βοήθεια επιθυμεί
και κατά αυτόν τον τρόπο δηλώνεται και ο τρόπος προσφοράς βοήθειας.
Όσον αφορά το κοινό στο οποίο απευθύνεται αξίζει να επισημανθεί ότι παρόλο
που πρόκειται για το Βέλγικο Ερυθρό Σταυρό (επίσημη γλώσσα τα γαλλικά) το
γλωσσικό μήνυμα είναι γραμμένο στην αγγλική που σημαίνει ότι το κοινό στο οποίο
απευθύνεται αφορά όχι μόνο τους βέλγους πολίτες αλλά ανθρώπους όλων των
εθνικοτήτων. Και εδώ η επίκληση στο θυμικό των ανθρώπων είναι εμφανής με την
παρουσίαση ενός δώρου, στην περίοδο των Χριστουγέννων, περίοδος που η
προσφορά δώρων αποτελεί μέρος του εορτασμού των Χριστουγέννων αλλά και
προσφοράς γενικότερα βοήθειας στον συνάνθρωπο.

3. Επίλογος
Το «προϊόν» που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί στην παρούσα εργασία είναι η
προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών και τα παραπάνω διαφημιστικά μηνύματα καλούν
το κοινό να ενεργοποιηθεί και να δράσει. Ο Ερυθρός Σταυρός αποτελεί την
μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση παγκοσμίως και στο μυαλό όλων συνδέεται με την
προσφορά και την ανιδιοτελή δράση κατά τη διάρκεια όλων των ετών δράσης του. Το
σύμβολό του, που περιγράφεται και από την ονομασία του, ο Ερυθρός Σταυρός
παραπέμπει στη βοήθεια και στην προσφορά στο συνάνθρωπο. Σε αυτήν ακριβώς την
ιδιότητα στηρίζονται και όλες οι σιωπηρές συμπαραδηλωτικές έννοιες κάθε
διαφημιστικού μηνύματος που παρουσιάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, το σημαινόμενο
σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα παρέπεμπε πάντα στις ιδιότητες και στα
χαρακτηριστικά του Ερυθρού Σταυρού δηλαδή στην προσφορά, στην συμπαράσταση
και φιλανθρωπία χωρίς καμία διάκριση. Διαπιστώνουμε ότι οι διαφημίσεις είναι
φορείς οικογενειακών, κοινωνικών σχέσεων, διαχέουν στερεότυπα, νόρμες,
πρακτικές, πολιτισμό. Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώθηκε η επιτυχία στην
προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού μέσω των γλωσσικών και των
εξωγλωσσικών επιλογών-πρακτικών για να πείσουν το κοινό και ενδεχομένως να
αλλάξουν την συμπεριφορά του προς την κατεύθυνση της προσφοράς είτε με
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χρηματική συνεισφορά είτε με προσωπική δράση και εθελοντισμό. Ο ένας και
μοναδικός σκοπός αυτών των διαφημιστικών μηνυμάτων είναι να «πουλήσουν» τα
προϊόντα που διαφημίζονται και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν ανάγκες, να
διαμορφώσουν πρότυπα, αξίες αλλά και την κοινή γνώμη που είναι η κυρίαρχη
δύναμη για την παραγωγή ευημερίας και πολιτισμού (Κουτσουλέλου-Μίχου 2004:
15) συγκρατώντας την προσοχή μας μέσα από λεκτικά μηνύματα, αντιθέσεις, εικόνες,
χρωματισμούς και έντονες αναπαραστάσεις. Η διαφήμιση φτάνει στο σημείο να
ενώνει τους ανθρώπους γύρω από ένα κοινωνικό προϊόν: να τους κάνει να ανήκουν
κάπου, να τους κάνει να υπάρχουν, να δημιουργεί ταυτότητες που ανανεώνονται. Η
διαφήμιση επιτρέπει την έκφραση και την αντανάκλαση μιας γλωσσικής και
πολιτιστικής ταυτότητας. Επίσης, η διαφήμιση μπορεί να επεκτείνει τις πολιτιστικές
επιλογές με δημιουργικό τρόπο και η διεθνοποίηση να έχει δημιουργικό χαρακτήρα.
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Abstract
The ability of enbiosis, is the ability of understanding and sharing of emotions,
thoughts and behavior. It indicates emotional involvement. The ability to put
ourselves in the other people’s position, namely the development of the skill of
empathy, includes all the efforts paid for the acceptance of the individuality, efforts
which are accepted and activated once the consciousness that distinguishes “I –Other”
is conquered. This means an intention and an ability to understand the subjective
reality of the other, and the conditions in which this reality has been formed.
Developing empathy is beneficial in many ways and in the long term for the student
(growing multiple visual, synthetic and reconstructed cognitive strategies,
development of intercultural readiness and capacity etc). In the light of empathy
attitudes, opinions and behaviors can be defined and changed. The person achieves
not only better knowledge of others but mostly better understanding of themselves,
which can result in continuous self-awareness and self-improvement. In school
teaching strategies and approaches can be applied to the courses of Ancient Greek and
Modern Greek Language and Literature in order to develop empathy, giving students
additional options for learning.
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Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /146/

1. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ενσυναίσθηση
Η αναπάντεχη επιτυχία κάποιων ανθρώπων που υπήρξαν μαθητές μας, δημιουργεί το
ερώτημα: Πώς «έξυπνοι» σύμφωνα με τα σχολικά δεδομένα μαθητές δε βιώνουν την
επιτυχία και την προσωπική ικανοποίηση στη ζωή τους και άλλοι «μέτριοι» σύμφωνα
με τα σχολικά δεδομένα μαθητές διαπρέπουν στη ζωή τους; Η διαφορά ίσως να
βρίσκεται στο «πώς ο καθένας χειρίζεται τα εμπόδια της ζωής» και σε δεξιότητες
συναισθηματικής νοημοσύνης όπως: ο αυτοέλεγχος, ο ζήλος, η επιμονή, η ικανότητα
να βρίσκει κάποιος κίνητρα για τον εαυτό του. Δεξιότητες συναισθηματικής
νοημοσύνης μπορούν και πρέπει να διδαχθούν στο σχολείο ώστε να δοθεί η ευκαιρία
στους μαθητές να αξιοποιήσουν οποιοδήποτε νοητικό δυναμικό διαθέτουν (Gοleman
2011: 25). Το σχολείο και η παιδεία μας εστιάζουν σε ακαδημαϊκές δεξιότητες,
αγνοώντας τη συναισθηματική νοημοσύνη που επίσης έχει απεριόριστη σημασία για
τη ζωή.
Η πρώτη ακαδημαϊκή αναφορά στον όρο συναισθητική νοημοσύνη γίνεται το
1985 και αποδίδεται σε έναν αµερικανό µεταπτυχιακό φοιτητή, τον Leon Payne, ο
οποίος συµπεριέλαβε τον όρο αυτό στον τίτλο της διδακτορικής διατριβής του (Payne
1985). Ωστόσο, η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει τις ρίζες της στην έννοια της
κοινωνικής νοηµοσύνης που εισήγαγε ο Thorndike (1920). Την όρισε ως την
ικανότητα που έχει κάποιος να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και να χειρίζεται με
σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις. Αρκετά αργότερα, ο Gardner (1983) διατύπωσε τη
θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και απαριθμεί εφτά τύπους νοημοσύνης: τη
γλωσσική, τη λογικομαθηματική, τη μουσική, τη χωροαισθητική, την κιναισθητική,
τη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική. Βασική προϋπόθεση για να αναπτύξει
κάποιος τόσο την κοινωνική, όσο και τη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική
νοημοσύνη είναι η ικανότητα να βρίσκεται σε άμεση και καλή επαφή με τον
εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων του. Η λέξη-κλειδί σ’ αυτή τη θεώρηση
νοημοσύνης είναι το «πολλαπλή». Αυτή η πολυπρόσωπη άποψη για τη νοημοσύνη
προσφέρει μια πλουσιότερη εικόνα της ικανότητας ενός παιδιού και του δυναμικού
του για επιτυχία.
Σε έναν από τους πρώτους εννοιολογικούς ορισμούς που δόθηκαν, η
συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως «μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας η οποία
περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του
όσο και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα
συναισθήματα και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί
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αναλόγως τις σκέψεις και τις πράξεις του» (Mayer & Salovey 1993: 433). Σύμφωνα
με το μοντέλο που προτείνεται από τον Bar-On (1997) για τη δομή της
συναισθηματικής νοημοσύνης αυτή αποτελείται από πέντε κατηγορίες ικανοτήτων
που η καθεμιά περιλαμβάνει έναν αριθμό ειδικών δεξιοτήτων. Οι διαπροσωπικές
ικανότητες αφορούν στην ενσυναίσθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την
κοινωνική υπευθυνότητα. Ο Gοleman (2011: 70-78) περιγράφει τη συναισθηματική
νοημοσύνη ως μια δομή που «περιλαμβάνει ικανότητες όπως το να κινητοποιεί κανείς
τον εαυτό του προς την επίτευξη στόχων και να επιμένει παρά τις ματαιώσεις που
δέχεται, το να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να μπορεί να καθυστερεί την
ικανοποίησή του όταν πρέπει, το να μπορεί να ρυθμίζει τη διάθεσή του και να μην
επιτρέπει στο άγχος και την ανησυχία να παρεμποδίζουν την ικανότητά του για ορθή
σκέψη, να διαθέτει ενσυναίσθηση και αισιοδοξία» (Πλατσίδου 2004: 32).
Η ενσυναίσθηση οικοδομείται στην αυτοεπίγνωση. Όσο περισσότερο ανοικτοί
είμαστε στις ίδιες μας τις συγκινήσεις, τόσο πιο ικανοί είμαστε να αντιλαμβανόμαστε
τα συναισθήματα (Gοleman 2011: 157). Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της
εμβίωσης της κατάστασης του άλλου, είναι η ικανότητα της κατανόησης και του
μοιράσματος των συγκινήσεων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς του άλλου
ατόμου (Μαλικιώση-Λοΐζου 2003: 296). Η ενσυναίσθηση επιδεικνύεται μέσα από τη
συμπεριφορά που τηρεί κάποιος απέναντι σε έναν άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο
άνθρωπος με ικανότητα ενσυναίσθησης προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα στο
εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του συνομιλητή του και να παραμείνει σε ενσυναίσθητη
επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο (Greenberg & Elliott 1997). Αναγνωρίζονται τα
συναισθήματα του άλλου από λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις, κατανοείται η
υποκειμενική πραγματικότητα του καθώς και οι συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή η
πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί, κατακτάται η συνείδηση του διαχωρισμού «εγώάλλος», κατανοούνται οι αξίες και οι αντιλήψεις του άλλου. Η ενσυναίσθηση
περικλείει εννοιολογικά ισχυρό κοινωνικό στοιχείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
ειδικά με τα σημερινά δεδομένα της πολυπολιτισμικότητας, όπου η συνύπαρξη
ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας μπορεί να δημιουργήσει τριβές και
προβλήματα. Εκτός από την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και
ικανότητας, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης ωφελεί με πολλούς τρόπους και
μακροπρόθεσμα το μαθητή (καλλιέργεια πολλαπλών οπτικών, συνθετικών και
ανακατασκευαστικών νοητικών στρατηγικών κ.ά). Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί
απλά μια στατική νοητική κατάσταση, αλλά συναισθηματικό και διανοητικό κίνητρο.
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Υπό το πρίσμα της μπορούν να καθοριστούν και να μεταβληθούν απόψεις, στάσεις
και συμπεριφορές. Το άτομο επιτυγχάνει όχι μόνο καλύτερη γνώση για τους άλλους
αλλά κυρίως κατανόηση για τον εαυτό του, γεγονός που οδηγεί στη συνεχόμενη
αυτοβελτίωσή του. Η κατανόηση των συναισθημάτων και σκέψεων των άλλων
εξάλλου αναπτύσσει την αναλογική σκέψη (Barnes & Thagard 1997).

2. Προγράμματα Σπουδών, Δραματοποίηση και Ενσυναίσθηση
Η παραδοχή για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης όλων των τύπων νοημοσύνης στο
σχολείο οδήγησε στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα
Σπουδών (εφαρμόζεται πιλοτικά από το σχολικό έτος 2011-2012), κεντρική στόχευση
αποτελεί η εφαρμογή των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και
διδασκαλίας σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικής πράξης.
Προβλέπεται η αξιοποίηση του πολυνοητικού δυναμικού των μαθητών (λογικομαθηματική,

γλωσσική,

οπτικο-χωρική,

ενδοπροσωπική-διαπροσωπική,

κιναισθητική, μουσική, φυσιοκρατική νοημοσύνη) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011α:
18-19). Ο εκπαιδευτικός καθίσταται συνδημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού
σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.
Αξιοποιώντας ο εκπαιδευτικός τα δεδομένα του για τον κάθε μαθητή και την
τάξη διαφοροποιεί τη διδασκαλία του με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το
μαθησιακό προφίλ των μαθητών του (Hall, Stangman & Meyer 2003) ως προς: α) το
περιεχόμενο: αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του περιεχομένου διδασκαλίας και
στον τρόπο με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται ώστε να είναι προσβάσιμο, κατανοητό
στους μαθητές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε
μαθητή β) τη διαδικασία: αφορά δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται ο μαθητής
και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την κατάκτηση των επιθυμητών
γνώσεων και δεξιοτήτων γ) το προϊόν της μάθησης ή αλλιώς τον τρόπο αξιολόγησης
που εφαρμόζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι μαθητές έχουν κατακτήσει
κάποιες γνώσεις ή δεξιότητες. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τον
τρόπο με τον οποίο θα δείξουν τι έχουν μάθει δ) το περιβάλλον της μάθησης: δηλαδή
τον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένος ή λειτουργεί ο εκπαιδευτικός χώρος που
είναι εξίσου σημαντικός με την λειτουργία των άλλων παραγόντων (Tomlinson
2001).
Με άξονα την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης το «θέατρο» ως διδακτική
μεθοδολογία στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και
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της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία
πλούσιας ψυχοσωματικής εμπειρίας και μαθησιακής ενασχόλησης για τους μαθητές
και στην οικοδόμηση της γνώσης με τρόπο βιωματικό. Το θέατρο στην εκπαίδευση
αποτελεί μια πολυδιάστατη πραγματικότητα. Αποτελεί ψυχοσωματική εμπειρία και
μαθησιακή ενασχόληση: Με τις ποικίλες μορφές θεατρικής δράσης οι μαθητές
αποκτούν μια μοναδική βιωματική εμπειρία για τη γνώση, μετέχουν οι ίδιοι (δια του
ρόλου) σε καταστάσεις, σχέσεις και συμπεριφορές που μπορεί να βρίσκονται πέρα
από τον ορίζοντα της προσωπικής τους ζωής, αποκτούν και κατακτούν γνώσεις και
πληροφόρηση, έννοιες και συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες
βιώνουν μια πραγματικότητα ανάλογη της κοινωνικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής,
πολιτισμικής, συναισθηματικής κατάστασης, αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητα της
ενσυναίσθησης που είναι απαραίτητη για μια ανθρώπινη κοινωνία (Πολυκάρπου
2012: 11). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δια του θεάτρου, αποκτάται παιδεία που
ουσιαστικά εμπλουτίζει και επαυξάνει δημιουργικά όλα τα παρόμοια στοιχεία που
παρέχονται με καθαρά γνωσιο-θεωρητικό τρόπο στους μαθητές (Γραμματάς 2000:
65).
Το θέατρο επίσης αποτελεί βιωματική γνώση και διδακτική μεθοδολογία. Το
θέατρο στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο παράλληλη δημιουργία, ιδιαίτερη
ενασχόληση διδασκόντων και διδασκομένων. Κατά ποικίλους τρόπους μεθόδους και
εκδοχές, εμπλέκεται και ενσωματώνεται με την ίδια τη διαδικασία διδασκαλίας και
παροχής γνώσης μέσα στην αίθουσα του μαθήματος και μετατρέπεται σε διδακτική
μεθοδολογία (δραματοποίηση) που μπορεί να ανανεώσει το σύστημα εκπαίδευσης
των

μαθητών.

Μέσα από

τη διαδικασία

του

ρόλου,

της

παραστατικής

συμβολοποίησης του μαθήματος, τις τεχνικές του δράματος και του θεάτρου,
διδάσκοντες και διδασκόμενοι ανανεώνουν και διαφοροποιούν τις παραδοσιακές τους
σχέσεις προχωρώντας σε μια αναδιάρθρωση των δομών (Γραμματάς 2000: 66).
Το δραματικό περιβάλλον είναι ο κατεξοχήν παραστατικός περίγυρος για να
κάνουν ορατό το αόρατο με έναν τρόπο ιδιαίτερα δημιουργικό και γόνιμο.
Αναλαμβάνοντας οι μαθητές ρόλους καλούνται να μετακινηθούν από την προσωπική
τους θέση και να δουν τα πράγματα από τη σκοπιά του ρόλου. Αυτό δημιουργεί μια
δυναμική διάσταση στην αναζήτηση μιας πορείας που βασίζεται τόσο στη δική τους
εμπειρία, όσο και στις ανάγκες του ρόλου.
Ιδιαίτερα η διερευνητική δραματοποίηση ως διδακτική μεθοδολογία δίνει
έμφαση στη διαδικασία. H έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την ύπαρξη ενός
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ερεθίσματος ή ενός κειμένου λογοτεχνικού ή μη. Με αφορμή αυτό καλούνται οι
μαθητές να χρησιμοποιήσουν θεατρικές τεχνικές που θα τους επιτρέψουν: να
εξερευνήσουν την κοινωνική τους πραγματικότητα, να δουν τα πράγματα από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, να μπουν στη θέση του άλλου και κατ’ αυτόν τον τρόπο
να διαμορφώσουν μια ανοιχτή αντίληψη για τη ζωή και τις κοινωνικές σχέσεις
(Παπαδόπουλος 2004: 155). Η διερευνητική δραματοποίηση ως μορφή παραστατικής
τέχνης προσφέρει το εξαιρετικό πλεονέκτημα της βίωσης και κατανόησης των άλλων.
Ως διδακτική μεθοδολογία μεταφέρει το κέντρο βάρους της εμπειρίας από τη βίωση
της δράσης στην κατανόησή της (Bolton 1979: 74).
Η θέση του «άλλου» αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δραματικής δουλειάς
και επιδιώκεται όχι η ταύτιση του μαθητή με το ρόλο που θα υποδυθεί αλλά η
κατανόηση μέσω της ανάληψής του. Ενώ δηλαδή ασκεί τα παιδιά στο να
οικοδομήσουν πίστη στο ρόλο, δεν τους αφήνει να κυριαρχηθούν από τα
συναισθήματά του. Έτσι, σε δεδομένες στιγμές τους ζητά να αποστασιοποιηθούν από
αυτόν και να κρίνουν τις καταστάσεις, τις συμπεριφορές και τις στάσεις, τις δικές
τους και των άλλων. Προϋποθέτει λοιπόν ένα στοχαστικο-κριτικό περιβάλλον, όπου ο
διάλογος οδηγεί στην κατανόηση του κόσμου. Με τη δραματοποίηση τα κείμενα και
ιδιαίτερα τα λογοτεχνικά μπορούν να εξερευνηθούν μ’ έναν τρόπο εξαιρετικά
δημιουργικό. Οι μαθητές σε ρόλο δεν προσπαθούν μόνο να σκεφτούν πώς θα ήταν να
είναι ο «άλλος». Με τους ρόλους είναι ο «άλλος» και αναλαμβάνουν να ζήσουν τη
ζωή του άλλου μέσα από τη δική τους εμπειρία. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον οι μαθητές
έχουν τη δυνατότητα να επινοήσουν τις δικές τους εκδοχές για τον κόσμο της
ιστορίας του κειμένου, να εμβαθύνουν σε στιγμιότυπα της ιστορίας, να επεκτείνουν
την ιστορία, να διαφωτίσουν τα πράγματα ζωντανεύοντας στιγμιότυπα, να εμπλακούν
σε περιβάλλοντα προφορικού και γραπτού ρόλου (Παπαδόπουλος 2004: 155-156).
Ο φιλόλογος καλείται να εμπλέξει μέσα από την επιλογή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας τους μαθητές σε μαθησιακές διεργασίες συμμετοχικές, ευρετικές και
βιωματικές (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 177). Οι στόχοι εφαρμογής του θεάτρου
στα φιλολογικά μαθήματα πρέπει να συνδυάζονται με τους στόχους διδασκαλίας
τους. Οι θεατρικές τεχνικές θα πρέπει να εφαρμόζονται με δεδομένους τους σκοπούς
και στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλίας των φιλολογικών
μαθημάτων. Η εφαρµογή τους ανήκει στο γενικότερο πλαίσιο της ανανέωσης των
διδακτικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης στο σύγχρονο σχολείο.
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2.1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Γυμνάσιο ως σκοποί και
στόχοι αναφέρονται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα κείμενα, όχι μόνο σε σχέση με
το περιεχόμενο αλλά και με τη μορφή τους (επισήμανση των επιλογών του
συγγραφέα ως προς τη σύνθεση, τους εκφραστικούς τρόπους κ.λπ.), ώστε με
συνδυασμό των δύο αυτών παραμέτρων να επιτυγχάνεται βιωματική συμμετοχή και
δημιουργική συγκίνηση (Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας στο Γυμνάσιο 1999: 4865). Για τη Δραματική Ποίηση στο Λύκειο
επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αισθάνονται τη διαδικασία της
κάθαρσης ως αισθητική και ηθική ικανοποίηση. Να ασκηθούν στη διάκριση του
ρόλου των συντελεστών της παράστασης μιας τραγωδίας (ποιητή, υποκριτή, χορού
χορηγού και θεατή) (Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του
Ενιαίου Λυκείου 2002: 1337-1338).
Με την εφαρμογή της δραματοποίησης ως διδακτικής μεθοδολογίας στην
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων του
μαθήματος με την ενεργό συµµετοχή του µαθητή στη διδασκαλία. Επίσης στόχος θα
πρέπει να είναι η διδασκαλία της Δραµατικής Ποίησης να εξελίσσεται ως δραµατικό
έργο που πρόκειται να παρασταθεί και όχι µόνο να διαβαστεί. Η διδασκαλία της
αρχαίας ελληνικής γραµµατικής να γίνεται και µέσα από θεατρικές ασκήσεις που
ευνοούν την αβίαστη οικείωση των γραµµατικών τύπων και κανόνων και την
ταυτόχρονη δημιουργία ευχάριστου κλίµατος στην τάξη. Η διδασκαλία του αρχαίου
κειµένου από το πρωτότυπο να γίνεται µέσα από θεατρικές συµβάσεις που
διευκολύνουν τη διαδικασία της µετάφρασης όπως και η κατανόηση του νοήµατος
του αρχαίου κειµένου να γίνεται µέσα από θεατρικές ασκήσεις ρόλων και
χαρακτήρων (Φανουράκη 2010: 123).
Διδακτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν για τη
διδασκαλία γραμματικών τύπων στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα θα μπορούσαν να
είναι: με αφορμή το κείμενο οι μαθητές σε µικρές οµάδες συνθέτουν τη δική τους
αυτοσχέδια, ρυθµική ή άλλη γνωστή µελωδία πάνω στους στίχους που τους
παρέχονται (τύποι ρηµάτων, απαρεµφάτων, επιθέτων, αντωνυµιών) που μπορούν να
συνοδεύουν και µε δική τους αυτοσχέδια ή χορογραφηµένη κίνηση (π.χ. στην
προστακτική των βαρύτονων ρηµάτων µέσης φωνής, ενεστώτα, αορίστου και
παρακειµένου, στην προστακτική παρακειμένου μέσης φωνής αφωνολήκτων:
ουρανικόληκτα, χειλικόληκτα, οδοντικόληκτα). Επίσης με ασκήσεις δραματοποίησης
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οι μαθητές σε ομάδες μπορούν να επεξεργάζονται και να εμπεδώνουν το λεξιλογικό
πίνακα μιας ενότητας δημιουργώντας μια μικρή δραματοποιημένη σκηνή στην οποία
να πάρουν μέρος τα μέλη της ομάδας και από τα λόγια τους να φανεί η σημασία της
λέξης αυτής. Να πειραµατίζονται µε το αρχαίο κείµενο σε όλα τα στάδια της
επεξεργασίας του. Κατά την αφόρμηση, δηµιουργώντας µια ιστορία που στηρίζεται
στο εισαγωγικό σηµείωµα του κειµένου, σε µια φωτογραφία, σε µια φράση, σε ένα
χάρτη σε ένα άλλο γραπτό ντοκουµέντο οι µαθητές να καλούνται να δηµιουργήσουν
τη δική τους εκδοχή που θα τους φέρει ασυνείδητα κοντά στο κείµενο που θα
ακολουθήσει. Κατά την επεξεργασία του κειµένου, φτιάχνοντας ένα σχεδιάγραµµα
του κειµένου (το οποίο περιέχει τις ενότητες, τα πρόσωπα, τις δράσεις)
πραγματοποιούν οµαδική δραµατοποίηση σκηνών, δραµατοποίηση σκηνών σε
ζευγάρια μαθητών ή σε µικρές οµάδες. Κατά την αποσπασµατική δραµατοποίηση
µερών του κειµένου ή κατά τη συνεχή ροή της δραµατοποίησης όλου του κειµένου
(ανάλογα µε το διδακτικό χρόνο και το στόχο) επιλέγεται σε ποια σηµεία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως παρατίθεται από τις φράσεις του
κειµένου ή η µεταφορά της στη νεοελληνική. Η χορωδιακή απαγγελία μπορεί να
ενταχθεί στη διαδικασία. Κατά την αξιολόγηση και επέκταση της διαδικασίας οι
μαθητές εστιάζουν σε δραματοποιημένες ασκήσεις (στο λεξιλόγιο, εκφράσεις, στη
συντακτική δομή) και στη δραματοποίηση σκηνής με βάση τη θεματική και το
λεξιλόγιο (Φανουράκη 2010: 124-126).
Στο διδακτικό σενάριο με τίτλο «Οδυσσέας και Τηλέμαχος: σαν δύο άγνωστοι
στο καλύβι του Εύμαιου. Μία πολυπρισματική προσέγγιση της πρώτης τους
συνάντησης» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 28-36) ως γενικός σκοπός αναφέρεται:
«Ιδιαίτερη σημασία έχει να προσεγγίσουν οι μαθητές τη συνάντηση του Τηλέμαχου
με τον πατέρα του μέσω διαφόρων οπτικών, την μελέτη των ποιητικών τεχνικών αλλά
και των κοινωνικών αρχών και αξιών της ομηρικής εποχής, τη δραματοποίηση, την
ηθογραφία προσώπων και να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τον αναγνωρισμό
πατέρα και γιου, που ακολουθεί». Ως επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό
αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία καταγράφονται να καλλιεργήσουν
οι μαθητές δεξιότητες αναφορικά: με τη χρήση των ΤΠΕ, την επιλεκτική ανάγνωση
του κειμένου, τη συνδυαστική σκέψη, την ανάληψη ρόλων, την άσκηση της
προφορικότητας. Προτεινόμενη μέθοδος είναι η ανακαλυπτική-διερευνητική. Η
διαδικασία της ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή θεωρείται ως
σύνολο στοιχείων και τεχνικών που συνδυάζει την αξιοποίηση κατάλληλων και
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στοχευμένων ερωτήσεων, που θα εκμαιεύσουν τις αντίστοιχες απαντήσεις, το
παιχνίδι ρόλων, τη δραματοποίηση, την ομαδοσυνεργατική και διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης μέσω της τέχνης αλλά και των ΤΠΕ.
Η επεξεργασία της ενότητας προτείνεται να γίνει με τη διάκριση οµάδων και
διανοµή ρόλων στα µέλη της κάθε οµάδας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 30-36). Η
καθεµία αναλαµβάνει να προσεγγίσει διαφορετικές πτυχές του κειµένου. Οι οµάδες
ορίζουν

τους

Σεναριογράφους-Ηθοποιούς.

Οι

Σεναριογράφοι-Ηθοποιοί

θα

προσπαθήσουν να δραµατοποιήσουν την ενότητα αξιοποιώντας όσα στοιχεία του
κειµένου παραπέµπουν σε σκηνοθετικές οδηγίες. Ο/η φιλόλογος δρα συµβουλευτικά:
καθοδηγεί τις οµάδες, λύνει απορίες και βοηθά στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Οι µαθητές αυτής της ομάδας ασκούνται σε ιδιαίτερου χαρακτήρα δεξιότητες όπως:
στη δραματοποίηση του κειμένου, στην αξιοποίηση σκηνοθετικών στοιχείων του
κειμένου, στην παρουσίαση της δραματοποίησης της ενότητας. Οι υπόλοιπες οµάδες
παρακολουθούν ως θεατές και εκφράζουν την άποψή τους για την παράσταση και
τους ηθοποιούς. Παρακολουθούν ως κριτικοί θεάτρου και υποβοηθούμενοι από το
φιλόλογο διατυπώνουν τις απόψεις τους για τη «θεατρική παράσταση», τις ερμηνείες
των ηθοποιών και τον τρόπο που αποδόθηκε το κείμενο. Προτείνουν τρόπους
βελτίωσης της «παράστασης» τεκμηριώνοντας τις απόψεις τους, ασκούμενοι και στην
αφαιρετική σκέψη. Το Φύλλο εργασίας της οµάδας των Σεναριογράφων-Ηθοποιών
δίνει οδηγίες για τη λειτουργία της ομάδας και τους προτρέπει: α) να ξαναδιαβάσουν
το κείµενο για να χωρίσουν την ενότητα σε σκηνές µε βάση το χώρο και τα πρόσωπα
β) να δώσουν ένα τίτλο για την κάθε σκηνή γ) να αναζητήσουν στο κείµενο λέξεις ή
εκφράσεις, που θα πρέπει οι ηθοποιοί να λάβουν υπόψη τους για να παρουσιάσουν
δραµατοποιημένη την ενότητα.

2.2. Δραματοποίηση και Λογοτεχνία
Οι διδακτικές πρακτικές που προτείνονται στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο πλαίσιο
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι συμμετοχικές, ευρετικές και βιωματικές
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 177). Μεταξύ άλλων διδακτικών πρακτικών
προτείνονται το θεατρικό παιχνίδι και συγκεκριμένα το παιχνίδι ρόλων και η
δραματοποίηση.
Με το παιχνίδι ρόλων οι μαθητές υποδύονται ελεύθερα ρόλους που συνδέονται
με το εξεταζόμενο λογοτεχνικό κείμενο με στόχο να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την
κατάσταση στο κείμενο όσο και τις αντιδράσεις τους απέναντι σε αυτή. Τέτοιες

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /154/

βιωματικές μέθοδοι ενδείκνυνται στη διαπραγμάτευση κοινωνικών θεμάτων όπως ο
ρατσισμός, η βία ή η ξενιτιά. Ο μαθητής έτσι αποκτά τη δυνατότητα της
ενσυναίσθησης (empathy) που του επιτρέπει να κατανοεί, να βιώνει, να αισθάνεται με
τον ίδιο τρόπο που το κατορθώνει ένα άλλο άτομο. Σημαντικό όφελος αυτής της
μεθόδου είναι ότι ευνοεί την αλλαγή των στάσεων των διδασκομένων, ικανοποιώντας
κατά περίπτωση κοινωνικούς και πολιτιστικούς στόχους που σχετίζονται με το προς
εξέταση ζήτημα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 182).
Το λογοτεχνικό κείμενο έχει πάψει να θεωρείται ένα κλειστό και αυτάρκες
σύμπαν, οριστικά νοηματοδοτημένο. Προσλαμβάνεται όλο και περισσότερο ως
ανοιχτό σύστημα που αλληλεπιδρά διαφορετικά με τους αναγνώστες και η
διδασκαλία της λογοτεχνίας αντικαθίσταται από τη διδασκαλία της λογοτεχνικής
ανάγνωσης. Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης, άρα και ο μαθητής ως αναγνώστης
κειμένων στη σχολική τάξη, θεωρείται νοηματοδότης, ακόμη και συνδημιουργός του
κειμένου και ενθαρρύνεται ο δημιουργικός διάλογος των μαθητών με τα κείμενα.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εκληφθεί ως ανάγκη και από επιστημολογική και
από παιδαγωγική άποψη, ώστε να δοθούν στους μαθητές μεγαλύτερα περιθώρια
ενεργοποίησης απέναντι στα κείμενα, να εμπλακούν ενεργά, να αυτενεργήσουν και
να αλληλεπιδράσουν με το κείμενο, βιώνοντας την λογοτεχνική ανάγνωση σαν μια
γοητευτική περιπέτεια (Φρυδάκη 2003).
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προσέγγισης της Λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική
πράξη η δραματοποίηση ως εναλλακτική βιωματική μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να
προσδώσει μια δυναμική διάσταση στη διδασκαλία της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Να
αποτελέσει διαµεσολάβηση ανάµεσα στο λογοτεχνικό κείµενο και τους µαθητές. Να
αποτελέσει το «κλειδί» που οδηγεί στο πεδίο της δημιουργικής σκέψης, σύνθεσης και
δράσης μέσω του οποίου πραγματώνεται μια συνάντηση με τον άλλο, τη γνώση, το
χρόνο, το χώρο, τα πρόσωπα και τον εαυτό μας (Σέξτου 1998). Σε συμβολικό επίπεδο
και μέσω των απεριόριστων υποθετικών ρόλων και στάσεων που υποδύονται σε
διάφορες καταστάσεις, οι μαθητές μετακινούμενοι τόσο στον φανταστικό χώρο και
στην πραγματικότητα, όσο και στον χρόνο με ασφαλή τρόπο, αναπτύσσουν διάφορα
είδη συμπεριφοράς και κατανοούν τη σημασία τους, εξερευνούν και εμβαθύνουν στη
σχέση τους με τους άλλους, αποκτούν γνώση του κόσμου μέσα στον οποίο
μεγαλώνουν, έρχονται σε επαφή με την πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων
καταστάσεων και σχέσεων, γνωρίζουν και δοκιμάζουν τις ιδέες και τις απόψεις των
άλλων, αναλογίζονται και επανεξετάζουν τα καθιερωμένα και τις κοινωνικές
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προκαταλήψεις (Άλκηστις 2000). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν
κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνικοποιούνται. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να
µπαίνουν στη θέση του άλλου ως ατόµου ή ως κοινωνικού ή πολιτισµικού συνόλου
και να αποδέχονται τις ιδέες του, δοκιµάζοντας νέες εµπειρίες. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία οδηγούνται στην ανεύρεση της ταυτότητάς τους, εκτονώνονται από
ποικίλες φορτίσεις και πραγματώνουν συμβολικά τις επιθυμίες τους, ενώ
ευαισθητοποιούνται κοινωνικά σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο (ΣπαθάρηΜπεγλίτη 2003).

2.3. Νεοελληνική Γλώσσα
Στα Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. η δραματοποίηση προτείνεται ώστε οι εκπαιδευτικοί να
επιτύχουν με βιωματικό τρόπο πολλαπλούς στόχους. Στο μάθημα της Γλώσσας
προτείνονται

ως

ενδεικτικές

δραστηριότητες:

Θέατρο,

παιχνίδια

ρόλων,

δραματοποιήσεις. Για την «ενεργητική συμμετοχή των μαθητών» προτείνονται:
δραματοποιημένοι διάλογοι και θεατρικές παραστάσεις (Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ 2003:
3749). Στην επικοινωνιακή διδασκαλία η σχολική τάξη προσλαµβάνεται ως δεδοµένο
κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό το σχολικό κοινωνικό περιβάλλον όπου η
γλώσσα διδάσκεται συστηµατικά, χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση των συνθηκών
επιτέλεσης του µαθήµατος. Η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση υποδεικνύει διδακτικές
πρακτικές όπως: η µίµηση, το παιχνίδι ρόλων, ο αυτοσχεδιασμός. Ο δάσκαλος
σκηνοθετεί καταστάσεις και εφευρίσκει τρόπους ανανέωσης του ενδιαφέροντος των
μαθητών εμπλέκοντάς τους σε ασκήσεις.
Στο σενάριο με τίτλο «Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα» που βασίζεται
στην 1η Ενότητα της Nεoελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου, στους επιμέρους
στόχους περιλαμβάνονται: η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών, η
βελτίωση του συντονισμού και της ικανότητας συνεργασίας, η καλλιέργεια και
βελτίωση στρατηγικών παραγωγής του προφορικού τους λόγου ανάλογα με το
επικοινωνιακό πλαίσιο, η αξιοποίηση δραστηριοτήτων δραματοποίησης και
συγκεκριμένα η τεχνική του αυτοσχεδιασμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 101). Η
τεχνική του αυτοσχεδιασμού αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους
για να ξεκινήσει μια θεατρική δραστηριότητα προκειμένου να βελτιωθούν οι
ικανότητες των μαθητών στον προφορικό λόγο επειδή απαιτείται να αναπτύξουν
δημιουργική σκέψη, συντονισμό και ικανότητα συνεργασίας. Ακόμη, με την τεχνική
του αυτοσχεδιασμού οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πολλές
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ερμηνευτικές προσεγγίσεις για το ίδιο κείμενο, να παράγουν νέους διαλόγους και να
επεκτείνουν την πλοκή της υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύουν πολλές πτυχές
της προσωπικότητας των χαρακτήρων που υποδύονται, κατανοούν πληρέστερα τα
κίνητρα που υποκινούν τις επιλογές τους, ταυτίζονται μαζί τους, διοχετεύουν
προσωπικές τους εμπειρίες, αποκαλύπτουν και βιώνουν τις διαμάχες και τα γεγονότα,
αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την πειστικότητα και παραστατικότητα του λόγου
τους, καθώς και την αποδοχή του από τους ακροατές. Οι προτεινόμενες
δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού ολοκληρώνονται σε πέντε βήματα, με τα οποία η
ομάδα θα πρέπει (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012: 107): 1. Να δημιουργήσει μια
δραστηριότητα, 2. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, 3. Να επιδιώξει έναν σκοπό, ο
οποίος στη διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να αλλάξει, 4. Να εφεύρει μια
δυσκολία που πρέπει να ξεπεράσει, 5. Να αντλήσει πληροφορίες από τις συνθήκες, το
περιβάλλον ή τα πρόσωπα και τα γεγονότα, ώστε να αντιδράσει. Για να βοηθηθούν οι
μαθητές ώστε ο αυτοσχεδιασμός να οργανωθεί αποτελεσματικά, προσδιορίζονται τα
χαρακτηριστικά του δράματος γράφοντας στον πίνακα τις ερωτήσεις: Ποιοι είμαστε;
Πού βρισκόμαστε; Τι κάνουμε; Γιατί το κάνουμε;
Αξιοποιώντας ο εκπαιδευτικός τη δραματοποίηση στη διδακτική διαδικασία ο
μαθητής δεν παραμένει στην απλή βίωση της δράσης (συναισθηματική συμμετοχή),
αλλά προχωράει στη γνωστική κατανόηση των δραματικών πράξεων και τη λεκτική
έκφραση, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της «ανασκόπησης» (reflection), δηλαδή
την ανάλυση, ερμηνεία και συνειδητοποίηση της εμπειρίας/βιώματος. Χρησιμοποιεί
τη δημιουργία «τεχνητών» εντάσεων και προβλημάτων, πάντα μέσα από το
ανθρώπινο πλαίσιο, για να δημιουργήσει την περιέργεια, την ανάγκη και το κίνητρο
για συμμετοχή, που αποτελούν τη βάση για τη μάθηση.
Κατά την εξέλιξη της διδακτικής διαδικασίας δίνεται περισσότερη έμφαση στη
συμμετοχή και λιγότερο στην παρουσίαση ενός «τελικού προϊόντος», χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταλήξει και εκεί, δηλαδή σε μια θεατρική παράσταση,
αν αυτός είναι ο σκοπός. Στόχος είναι η δημιουργία. Τα παιδιά/συμμετέχοντες
γίνονται οι ίδιοι σκηνοθέτες, παραγωγοί και ηθοποιοί. Το «γεγονός» είναι δικό τους
δημιούργημα και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη γι' αυτό. Οτιδήποτε γίνεται στην
τάξη γίνεται από αυτούς γι’ αυτούς. Το στοιχείο της θεατρικής τέχνης δεν
παραγκωνίζεται. Συμβάλλει, ενισχύει και προωθεί την πράξη, όπως αυτή ορίζεται και
από το αρχαίο ελληνικό δράμα, και άρα τη γνώση, αλλά δεν παραμένει αυτοσκοπός.
Εκτός και αν η χρήση των στοιχείων της και η κατανόησή τους αποτελεί το στόχο του
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μαθήματος. Στόχος της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση του «θεάτρου» ως μεθόδου
διδασκαλίας είναι η αναζήτηση της γνώσης και η κατανόηση της με απώτερο στόχο η
γνώση αυτή να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές στην πραγματική ζωή (Αργυράκη
2000: 60).
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Abstract
This article aims at exploring the construction of identities as it emerges from
interviews of Greek important personalities in arts and letters regarding the current
Greek economic crisis. The synergy of Corpus Linguistics methods and Critical
Discourse Analysis can offer a means for the analysis of the discursive construction of
identities. In particular, we focus on the linguistic means (lexical units, metaphorical
expressions, modality), semantic roles, values and discourse strategies as realizations
and positioning of the ‘self’ and ‘other’ identities. In the corpus a negative collective
‘we’ identity is found to be constructed by interviewees in the absence of moral,
social or national values. This identity is presented as in need of transformation by the
adoption of positive values of previous times and the dismantling of myths about
Greek superiority.

Λέξεις-Kλειδιά
ταυτότητα, μεθοδολογία των σωμάτων κειμένων, κριτική ανάλυση λόγου,
στρατηγικές οικοδόμησης ταυτοτήτων

1. Εισαγωγή
Η έννοια της ταυτότητας αποτελεί προσφιλές ερευνητικό θέμα από τη δεκαετία του
1980 μέχρι σήμερα συνεχώς εμπλουτιζόμενο με νέα ερευνητικά αποτελέσματα και
ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών (Αρχάκης & Τσάκωνα 2011). Η ταυτότητα, ως δυναμική κοινωνική
κατασκευή σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, αποτελεί διαδικασία μέσω της
οποίας τα άτομα οικοδομούν και προσδιορίζουν την «εικόνα» τους προβάλλοντας τις
απόψεις τους και τα ιδεολογικά τους «πιστεύω». Αυτός ο διαρκής προσδιορισμός της
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ταυτότητας προϋποθέτει την τοποθέτηση, σύγκριση και, συχνά, την αντιπαράθεση με
τον άλλο/άλλους ως πρόσωπο/α ή ομάδες προσώπων (Bucholtz & Hall 2005). Η
ταυτότητα είναι, επομένως, έννοια συσχεσιακή, βασίζεται δηλαδή στην ομοιότητα
και στη διαφοροποίηση μέσω της οριοθέτησης/ερμηνείας του εαυτού μας και των
άλλων. Επίσης μεταβάλλεται, είναι δυναμική και όχι προκαθορισμένη και στατική.
Εξαρτάται από το περικείμενο, είναι συνδεδεμένη με ιδεολογικά, αξιακά και
κοινωνικοπολιτιστικά συστήματα και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στην κατανόηση του
κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος και των σημαντικών καταστάσεων που βιώνει
ένα άτομο.
Η/Οι

ταυτότητα/ες

αναδύονται,

διαμορφώνονται,

αναμορφώνονται,

μετασχηματίζονται ή και παύουν να υφίστανται μέσα από τον λόγο (Wodak 2014:
418). Με τη χρήση προφορικών και γραπτών κειμένων τοποθετούμαστε έναντι
ηγεμονικών ιδεολογικών απόψεων, κοινωνικών συστημάτων και οικοδομούμε
κοινωνικές κατηγορίες, όπου εντάσσουμε τα μέλη μιας κοινότητας (Benwell &
Stokoe 2006: 30-34; Bucholtz & Hall 2005 στο Archakis 2014: 4). Βασικό κειμενικό
είδος της οικοδόμησης των ταυτοτήτων αποτελεί η αφήγηση (De Fina 2003).1 Τα
αφηγηματικά είδη λόγου παρουσιάζουν διάφορες μορφές, που μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε υποκατηγορίες (προφορικός μονόλογος, προφορικός διάλογος,
γραπτός μονόλογος, γραπτός διάλογος, βλ. Πολίτης 2001), όπου και οικοδομούνται
διαφορετικές ταυτότητες (ατομικές ή συλλογικές) ανάλογα με την κοινωνική
απόσταση των συμμετεχόντων και τη συμμετρική ή μη σχέση τους (Archakis 2014:
9).
Το κείμενο των συνεντεύξεων με συχνά εκτεταμένες μονολογικές απαντήσειςαφηγήσεις

αποτελεί

πηγή

αναπαραστάσεων

της

καθημερινής

κοινωνικής

πραγματικότητας. Είναι ένα είδος λόγου όπου οι άνθρωποι παρουσιάζουν τη δική
τους οπτική του κόσμου, εκφράζουν στάσεις και ιδεολογικές εκτιμήσεις για
κοινωνικά φαινόμενα και, επομένως, αναδύονται και κατασκευάζονται ταυτότητες.
Στόχος του άρθρου μας είναι να αναδείξουμε και να μελετήσουμε τις ταυτότητες των
Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που αναδύονται μέσα από ένα
σώμα συνεντεύξεων με γνωστούς εκπροσώπους των γραμμάτων και της τέχνης

1

Ο Ηyland (2010: 162), αντίθετα, υποστηρίζει ότι σε κάθε πράξη επικοινωνίας όπου υπάρχει πάντα

μια πρόθεση, συνειδητά ή ασυνείδητα προβάλλονται ή οικοδομούνται ταυτότητες. Συνεπώς, η
οικοδόμηση ταυτοτήτων δεν είναι αποκλειστικότητα των αφηγηματικών ειδών.
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σχετικά με την κρίση. Το corpus των συνεντεύξεων συνέλεξε η ερευνήτρια Κ.
Πατούλη, υπάρχει αναρτημένο στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί και σε μορφή βιβλίου
(Πατούλη 2014).
Τα

φαινόμενα

αποδιοργανώνουν

τις

της

οικονομικής

δομές

της

ή/και

κοινωνίας

κοινωνικοπολιτιστικής
και

επικρατούν

κρίσης

ταχύτατα

με

καταστρεπτικές συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό και τα άτομα. Η κρίση παράγεται
μεν κοινωνικά, αλλά συγκροτείται και εκφράζεται δια του λόγου. Επηρεάζει και
επηρεάζεται από ό,τι λέγεται ή γράφεται. Νέα κείμενα παράγονται καθημερινά ως
γλωσσικοί τρόποι παρουσίασης ή επίλυσής της. Το πώς τοποθετούμαστε στην κρίση,
τι κατανοούμε ως κρίση, πώς μιλάμε για την κρίση, πώς επιθυμούμε να επιλυθεί
αποτελεί σημαντικό πεδίο γλωσσικής έρευνας που τα τελευταία χρόνια εμπλουτίζεται
με ενδιαφέρουσες μελέτες2. Στα κείμενα που αναφέρονται στην κρίση παρατηρείται
ένας προβληματισμός σχετικά με την υπάρχουσα ταυτότητα των ατόμων, τόσο σε
ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο, καθώς και τρόποι αναθεώρησης και
επαναπροσδιορισμού της. Τα κείμενα αυτά χαρακτηρίζονται από την επανεξέταση
κοινωνικοπολιτιστικών προτύπων και στόχων, τη χρήση συγκρουσιακού λόγου, την
αναπαράσταση και την κριτική των συστημάτων εξουσίας και ιδεολογίας και τον
προβληματισμό σχετικά με τους εαυτούς μας και τους άλλους. Οι λόγοι οι
αναφερόμενοι στην κρίση αποτελούν, τελικά, πηγή αναπαραστάσεων ατόμων,
κοινωνιών και ταυτοτήτων.
Στο υλικό μας, το θέμα της ταυτότητας επανέρχεται συχνά από τους
συνεντευξιαζόμενους και φαίνεται να αποτελεί κεντρικό στόχο των κειμένων τους,
μαζί με τον σχολιασμό της οικονομικής κρίσης: (π.χ. αλλά πιστεύω ότι αυτό το θέμα
της ταυτότητας είναι που πρέπει να δούμε εμείς οι πολίτες και να το δούμε πολύ σοβαρά
αφού δεν ξέρω αν η πολιτεία μπορεί να αντιληφθεί πόσο σοβαρό είναι, Επειδή η
ταυτότητα είναι το θέμα, Η απώλεια της ταυτότητας του Έλληνα, είναι θα έλεγα και η
μεγαλύτερη καταστροφή που έχει συντελεστεί! H βασικότερη αιτία της κρίσης αυτή
πιστεύω ότι είναι […]).
Ειδικότερα, τα βασικά ερωτήματα/θέματα της μελέτης αυτής είναι τα ακόλουθα:

2

Βλέπε μεταξύ άλλων το συλλογικό ενδιαφέρον έργο των Rycker & Don (2013). Επίσης, τα συνέδρια

και για την (ελληνική) κρίση: Language and Identity/Crisis Identities (3rd i-mean conference)
University of the West of England, Bristol, April 2013 and Crisis Identities - Identities in Crisis (panel
in i-mean conference) University of Warwick 2015.
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Ποιες

ταυτότητες

αναπαραστάσεις)

(ατομικές/συλλογικές

παρουσιάζονται

και

με

ως
ποιο

κοινωνιο-γνωστικές
γλωσσικό

τρόπο

στο

συγκεκριμένο σώμα κειμένων,


ποιες ενέργειες συνδέονται με τις συγκεκριμένες ταυτότητες στο επίπεδο
αναπαραστατικότητας και ποιοι οι σημασιολογικοί ρόλοι των συμμετεχόντων,



ποια τα χαρακτηριστικά των ταυτοτήτων που προβάλλονται και σε ποιες νόρμες,
αξίες, ιδεολογίες στηρίζονται,



ποιες

στρατηγικές

αναπαράστασης/οικοδόμησης

των

ταυτοτήτων

χρησιμοποιούνται,


πώς συμβάλλουν η τροπικότητα και η μεταφορά στην οικοδόμηση ταυτοτήτων.

1.2. Μεθοδολογία
Για την ανάλυση του υλικού βασιστήκαμε στις μεθόδους και θεωρητικές
προσεγγίσεις τόσο της μεθοδολογίας των σωμάτων κειμένων (ΜΣΚ, corpus
linguistics), όσο και της (κριτικής) ανάλυσης λόγου ((Κ)ΑΛ, critical discourse
analysis). Αυτή η συνέργεια των δύο μεθόδων έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε
μελέτες σωμάτων κειμένων που αναπαριστούν κοινωνικοπολιτι(στι)κά φαινόμενα και
καταστάσεις (Baker et al 2008) διότι η όλη προσέγγιση εμπλουτίζεται με τα
πλεονεκτήματα

και

των

δύο

θεωρήσεων

(αξιοπιστία,

ποσοτική

ακρίβεια,

αυθεντικότητα του υλικού της ΜΣΚ και ερμηνευτικότητα, ποιοτική ανάλυση στο
συγκεκριμένο κοινωνικό-ιστορικό ιδεολογικό περιβάλλον της ΚΑΛ (Marchi &
Taylor 2009, 18).
Ειδικότερα, η ΜΣΚ αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση στη συνεχιζόμενη
έρευνα των ταυτοτήτων (μεταξύ άλλων, Baker 2003; Handford 2014; O’Donnell
2013), διότι με τα εργαλεία της αποκαλύπτονται οι τοποθετήσεις (positioning) των
ομιλητών σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα, οι αξίες και οι ιδεολογικές πεποιθήσεις που
βρίσκονται σε κοινωνική κυκλοφορία. Οι προτιμώμενες αναπαραστάσεις της
πραγματικότητας, του εαυτού και του άλλου δύσκολα εντοπίζονται με άλλες μεθόδους
σε μεγάλο δείγμα. Από την άλλη πλευρά, η ΚΑΛ συμβάλλει, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, στην κατανόηση της σχέσης των ταυτοτήτων με τις έννοιες του ελέγχου,
εξουσίας και ιδεολογίας. Το θέμα δε της κρίσης αποτελεί προσφιλές θέμα της ΚΑΛ
(λ.χ. Fairclough & Fairclough 2011; Wodak & Angouri 2014), διότι σε αυτές τις
περιόδους «έρχονται στο φως κρυμμένες δομές εξουσίας, διαδικασίες ελέγχου,
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υποκείμενες ιδεολογίες της κοινωνίας, ομάδων ή ατόμων» (Rycker & Don 2013: 46)
και οικοδομούνται συγκεκριμένες ταυτότητες.

2. Ανάλυση υλικού
Προκειμένου να μελετήσουμε την οικοδόμηση ταυτοτήτων στο κείμενο των
συνεντεύξεων του υλικού μας (αποτελούμενο από 98.232 λέξεις) αναζητήσαμε τα πιο
συχνά γλωσσικά στοιχεία, τα οποία, μαζί με τις συνάψεις τους, αναφέρονται σε
πρόσωπα με ατομική (π.χ. εγώ/εσύ, ο άλλος) ή συλλογική παρουσία (εμείς, ο λαός, η
κοινωνία), στα χαρακτηριστικά τους (είναι, είμαστε), στους ρόλους τους (π.χ. πολίτης,
κυβερνήσεις) στις (νοητικές/γλωσσικές) τους ενέργειες (π.χ. πιστεύω, νομίζω, λέω,
φταίμε). Παράλληλα, εξετάσαμε την τροπικότητα (π.χ. πρέπει, μπορεί) και την
άρνηση (δεν). Επίσης, περιλάβαμε και τις λέξεις κρίση, ευθύνη, διότι σηματοδοτούν
το θεματικό πεδίο της συζήτησης και τον αξιολογικό παράγοντα των ταυτοτήτων, τον
οποίο υπερτονίζουν οι συνεντευξιαζόμενοι.
Οι λέξεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΗ

ΣΥΝΑΨΕΙΣ

23155/131

να/ Να

πρέπει/μπορεί

1385

του

εαυτό του

1333

η/την/της

Ελλάδα, κρίση, κοινωνία, κυβέρνηση

1318

είναι

δεν είναι δυνατόν να

1143

δεν

κρίση δεν είναι οικονομική

853

μας

δουλειά μας/δράση/πρόβλημα
/νόσος/ευθύνη/στόχος, αγώνας/που μας
μας λένε/όλοι μας/ο καθένας μας

714

ο

ο καθένας /ο οποίος /κόσμος /ανθρώπου /πολίτης
κόσμος/ο λαός/ο άνθρωπος/ο ίδιος ο εαυτός/ο άλλος
άλλους/ανθρώπους / πολιτικούς/ έλληνες /

711

τους

οι άνθρωποι /οι Έλληνες /πολιτικοί/εμείς οι/άλλοι/

729

οι

λαοί/κυβερνήσεις
πολιτικών/ ανθρώπων/πολιτών/ άλλων/ Ελλήνων

646

των

εαυτό /διπλανό

615

τον

κρίση

331

Η

η γνώμη μου

291

μου

να/θα πρέπει/τι πρέπει να
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220

πρέπει

να

219

μπορεί

ελληνικής κοινωνίας

147/68

κοινωνία /ας

είναι/υπάρχει

147

Ελλάδα

136

σου

117

ένας/έναν

117

κάθε

113

όλοι

130

σαν

129

έχουμε

200

είμαστε

93

εμείς

82

κάνουμε

81

εγώ

είμαι/δεν

74/69 /53

άνθρωπος/ο/ους

δεν

71

κανείς

70

με

64/47/34

αυτοί/ούς/τόν/ού

64/63/37

κόσμο/ος/ου

63/40/42

λαός/ λαό/ λαού

61

έχω

61

αυτοί

60

είμαι

59

πολιτικό/ούς

53

σας

49

ευθύνη

47/30

όλους/ων

40/33

πολίτες/ης

36

πιστεύω

35

νομίζω

35

χρειάζεται

34

είσαι

34

λέω

31/23

δική/δικό

φταίνε

27

κυβερνήσεις

οι/εαυτός

26

ίδιοι/ος

άνθρωπος/ο

ελληνικός λαός/δεν

να σας πω

μας
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26

πολλοί

δεν

25

κανένας

φταίει/είναι

25

ποιός

23

κάποιον

22

άλλος

Πίνακας 1: Λέξεις που σχετίζονται με την ανάδυση ταυτοτήτων στο υλικό μας.

Προκειμένου να περιγράψουμε τις ταυτότητες που αναδύονται μέσα από τον λόγο
των συνεντευξιαζόμενων, θα αναφερθούμε στις στρατηγικές αναπαράστασης εθνικών
ταυτοτήτων που περιγράφουν οι Wodak, de Cillia & Reisigl (2011: 160-161), και
συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τις στρατηγικές οικοδόμησης (constructive
strategies),

μετασχηματισμού

(strategies

of

transformation)

και

σταδιακής

υποχώρησης/εξάλειψης (dismantling strategies).

2.1. Στρατηγικές για την αναπαράσταση/οικοδόμηση ταυτοτήτων
Με τις στρατηγικές οικοδόμησης επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση αλλά και
διαφοροποίηση των αναπαριστώμενων ταυτοτήτων. Οι ταυτότητες τις οποίες οι
συνεντευξιαζόμενοι παρουσιάζουν ως αναδυόμενες κατά τη διάρκεια της κρίσης
δημιουργούνται με την αντιπαράθεση του εγώ/εσύ και του εμείς/οι άλλοι ή με βάση
την πολιτική διάκριση του κυβερνώντος/κυβερνωμένου. Υλοποιούνται δε ανά
κατηγορία με τις συχνές λέξεις που εμφανίζονται στους πίνακες 2 και 3:
εμείς

εγώ

εσύ

άλλοι

μας

μου

εαυτό σου αυτός/όν

(όλοι/καθένας/

εγώ

σας

δική/δικό/εαυτός

είμαι

διπλανό

όλοι/όλων/ίδιος μας )

έχω

κανείς

άλλος/ους/οι/ων

εμείς (οι ίδιοι)
Πίνακας 2: Συχνότερες λέξεις με τις συνάψεις τους ως έκφραση των διακρίσεων
εγώ/εσύ και του εμείς/οι άλλοι.
κυβερνώμενοι

κυβερνώντες

λαός/κόσμος/κοινωνία πολίτης Έλληνες/Ελλάδα πολιτικός
άνθρωπος
Πίνακας 3: Συχνότερες λέξεις ως έκφραση της διάκρισης κυβερνώμενοι/κυβερνώντες.
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Έτσι, αποκαλύπτονται δυικές αντιθέσεις που σηματοδοτούν και αντιτιθέμενες
ταυτότητες, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:
εμείς

οι άλλοι

εσύ

εμείς

Έλληνας/ες

οι άλλοι λαοί

εγώ

εμείς

πολίτης
πολιτικός

άνθρωπος/οι
λαός/κοινωνία

Η ταυτοποίηση ατόμων ή ομάδων σε αντίστιξη με τους άλλους ή άλλες ομάδες
βασίζεται στην επιλογή ορισμένων αξιών και προτύπων που εκφράζονται σαφώς ή
και υπονοούμενα σε αξιολογικούς λόγους για άτομα ή σύνολα ατόμων. Διακρίνονται
δε σε θετικές και αρνητικές και χαρακτηρίζουν το εγώ/εμείς και τους άλλους
αντίστοιχα (van Dijk 2001: 74). Η αναζήτηση αυτών των αξιών αποκαλύπτει
κοινωνικά στερεότυπα και ιδεολογικές συνιστώσες στον λόγο των διαφόρων ατόμων
(Koller 2012: 25) και εν προκειμένω των ατόμων με ηγετικό ρόλο στην κοινωνία.
Συγκεκριμένα, οι ταυτότητες, που αναδύονται στο υλικό μας βασίζονται σε
αρνητικά

κυρίως

χαρακτηριστικά/αξίες

(αδιαφορία,

κερδοσκοπία,

έλλειψη

αξιοπρέπειας, καταναλωτισμός, διαφορά, αμάθεια, εκμετάλλευση). Είναι οι
ταυτότητες του εγώ, των άλλων, των πολιτικών, του ελληνικού λαού μέσα στην κρίση
που αδιαφορούν για τον συνάνθρωπο, κερδοσκοπούν, είναι αμαθείς, καταναλωτές και
στηρίζουν το πελατειακό πολιτικό σύστημα και κερδοσκοπούν.
Ταυτότητες με θετικό αξιολογικό πρόσημο (όπως νομιμότητα, υπευθυνότητα,
ακτημοσύνη, πολιτική νοημοσύνη) έχουν συνήθως οι συνεντευξιαζόμενοι, ένα μέρος
της ελληνικής κοινωνίας που σκέπτεται και φέρεται με πολιτική ευθύνη, καθώς και οι
Έλληνες ως φυλή ή οι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων οι οποίοι χαρακτηρίζονται
από την παιδεία, τη διεκδίκηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων τους.
Οι αρνητικοί ή θετικοί αυτοί αξιολογικοί χαρακτηρισμοί των ταυτοτήτων μιας
ομάδας (δηλώνεται με έντονα στοιχεία) σε σχέση με άλλη ή άλλες παρουσιάζονται
σχηματικά στη συνέχεια:
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Εμείς-οι άλλοι (ατομισμός/αδιαφορία)
άλλοι-εμείς (ανηθικότητα, κερδοσκοπία)
Εμείς-οι άλλοι (θαυμασμός)
Εμείς-οι

άλλοι

(«οι

ακέραιοι»/πνευματικοί

άνθρωποι/

ανευθυνότητα,

κερδοσκοπία, αδιαφορία, παρανομία, υποστήριξη πελατειακού συστήματος,
έλλειψη αξιοπρέπειας, καταναλωτισμός)
Εγώ-οι άλλοι (νομιμότητα/υπευθυνότητα/ακτημοσύνη/πολιτική νοημοσύνη)
Εσύ-εμείς (υποστήριξη πελατειακού συστήματος/κερδοσκοπία)
άνθρωποι/λαός/κοινωνία

Πολιτικοί-εμείς/εσύ/οι

(διαφθορά,

κερδοσκοπία,

αμάθεια, ψεύδος, ανικανότητα, εκμετάλλευση, ατιμωρησία)
Εμείς-πολιτικοί (στήριξη πελατειακού συστήματος, συνενοχή)
Ευρωπαίοι πολιτικοί-εμείς (εκμετάλλευση)
Έλληνες-άλλοι λαοί (παιδεία/πολιτισμός)
Έλληνες/άνθρωποι παλαιοτέρων εποχών-Έλληνες/άνθρωποι στην κρίση
(διεκδίκηση δικαιωμάτων, ελευθερίας, πολιτισμός).
Οι σημασιολογικοί ρόλοι που αποδίδονται στις συλλογικές ή ατομικές
ταυτότητες

του

υλικού

κάνουν

περισσότερο

φανερούς

τους

αξιολογικούς

χαρακτηρισμούς και αποκαλύπτουν ένα συνεχές αρνητικών, κυρίως, και θετικών
ενεργειών και ταυτοτήτων.
εμείς
Δράστες

οι άλλοι
αρνητικών Φορείς

ενεργειών

Φορείς

αρνητικών

ιδιοτήτων

αρνητικών Αποδέκτες αρνητικών

ιδιοτήτων

δικών

και ευθύνης

μας ενεργειών

εγώ

εσύ

Δράστης θετικών

Δράστης αρνητικών

ενεργειών

ενεργειών

Φορέας

θετικών

ιδιοτήτων

Αποδέκτης

των

υποσχέσεων

των

πολιτικών
Βιώνων

Αποδέκτες αρνητικών Βιώνοντες/γνωενεργειών
των
(Ελλήνων
Ευρωπαίων)

θυμό/απορία

ρίζοντες το «καλό» και πρέπει να γίνει
πολιτικών «αποδεκτό»
και

τι

Αποδέκτης
αρνητικών
ενεργειών τους

Αποδίδων
αρνητικές

Υποκείμενο

ιδιότητες

αναγκαιότητας
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Υποκείμενα

αλλαγής

δυνατότητας
/αναγκαιότητας
αλλαγής

Λαός/

άνθρωπος

πολίτης

κοινωνία

Φορέας

Φορέας

ευθύνης (+/-)

θετικών

Δράστες
και αρνητικών

αρνητικών
Δράστης

ιδιοκτήτων

αρνητικών
ενεργειών

ενεργειών

Έλληνας/

πολιτικός/

ελληνικός λαός

κυβερνήσεις

κατά την κρίση:

Φορείς ευθύνης

Δράστης
αρνητικών/θετικών

Δράστες

ενεργειών

αρνητικών

Φορείς

(λεκτικών)

Βιώνων θετικά αρνητικών

Φορέας

συναισθήματα

ιδιοτήτων/ευθύνης

Αντικείμενο

ιδιοτήτων

αρνητικών

ενεργειών για τον
λαό

ευθύνης

αρνητικών

Στην κρίση:

ενεργειών

Φορέας

Αποδέκτες

πολιτικών

αρνητικών

αρνητικών

ιδιοτήτων

ενεργειών

Βιώνων

των

συμπεριφορές

Βιώνων

Φορέας

μυθικών Φορείς

ιδιοτήτων

αρνητικών
ιδιοτήτων
αρνητικές

αρνητικές

Αποδέκτες

νοητικές

αρνητικών

Αποδέκτης

ενέργειες/

ενεργειών

λανθασμένων

συναισθήματα

πολιτικών

νοοτροπιών

Ευνοούμενοι από

πολιτικών

ψήφο

Αποδέκτες
των

αρνητικών

πολιτικών

συναισθημάτων

Κοινωνία:

Πρόγονοι:

Φορέας

Φορείς θετικών

στο παρελθόν:

Υποκείμενα

αρνητικών

ιδιοτήτων

Δράστης

αναγκαιότητας

ιδιοτήτων

Αντικείμενο
αρνητικών
ενεργειών
των πολιτικών

ενεργειών

θετικών

αλλαγής
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Βιώνων
αρνητικά
συναισθήματα

Πίνακας 4: Σημασιολογικοί ρόλοι

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα πρόσωπα/ομάδες παρουσιάζονται ως
δράστες, αλλά και αποδέκτες αρνητικών ενεργειών και, επομένως, εμφανίζονται σε
θέση θύτη, αλλά και θύματος. Η έλλειψη ευθύνης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό
των εμφανιζόμενων ατομικών ή συλλογικών ταυτοτήτων.
Σε οποιοδήποτε συγκρουσιακό κείμενο η απόδοση ευθύνης εμφανίζεται
συμπληρωματικά με την άρνησή της, ώστε να κατασκευάζονται αρνητικές
αναπαραστάσεις των άλλων και θετικές αυτο-αναπαραστάσεις (Wodak 2006: 59).
Στο υλικό μας έχουμε συμπληρωματική και ταυτόχρονη εμφάνιση της απόδοσης
αλλά και της άρνησης ευθύνης:
+ευθύνη: (Ευρωπαίοι) πολιτικοί /εμείς /εσύ /οι άλλοι /αυτοί/ Έλληνες /λαός
/κοινωνία
-ευθύνη : Εγώ / παλαιότεροι Έλληνες/άνθρωποι
Η συμπληρωματική εικόνα κατασκευάζει θετικές και αρνητικές αναπαραστάσεις, ενώ
η ταυτόχρονη οδηγεί σε μια γενικότερη αρνητική εικόνα των εμπλεκόμενων
ταυτοτήτων. ΟΛΟΙ έχουν μερίδιο ευθύνης (ο καθένας μας έχει το μερίδιο ευθύνης που
του αναλογεί) και το εμείς παρουσιάζεται κυρίως ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
Διαβάζοντας τους σημασιολογικούς ρόλους επισημαίνουμε και τη βίωση
αρνητικών συναισθημάτων. Το έντονο αυτό αρνητικό φορτίο των ταυτοτήτων οδηγεί,
επομένως,

προς

μια

αναγκαιότητα

αλλαγής.

Οι

περισσότερες

ταυτότητες

προβάλλονται ως υποκείμενα μιας αναγκαίας μεταβολής των χαρακτηριστικών τους.
Μόνοι φορείς αποκλειστικά θετικών ιδιοτήτων και δράστες μόνον θετικών ενεργειών
εμφανίζονται οι παλαιότεροι Έλληνες και εν μέρει το εγώ του ομιλητή.
Στη συνέχεια, θα ομαδοποιήσουμε τις αξίες, δηλαδή τις νόρμες που αποτελούν
τη βάση της απόδοσης ευθυνών, αποκαλύπτοντας, έτσι, τα μέσα ταυτοποίησης και
διαφοροποίησης των ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, με βάση το υλικό μας διαχωρίσαμε
προσωπικές, ατομικές, κοινωνικές/συλλογικές και οικονομικές αξίες. Επιπλέον, ο
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συντηρητισμός και η ανοιχτότητα στην αλλαγή αποτελούν, όπως διαπιστώσαμε,
συχνές ιδιότητες που ταυτοποιούν τα άτομα/ομάδες του υλικού μας και συμβάλλουν
στη διαδικασία μετασχηματισμού των ταυτοτήτων. Ειδικότερα:
Οι προσωπικές αξίες (με θετική έννοια) αναφέρονται στα ατομικά επιτεύγματα
(τιμιότητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, σεβασμός (π.χ. ζητώ συγνώμη όταν κάνω
σφάλματα», «δεν αρνούμαι τα λάθη μου/ το τον εαυτό μου δεν κοιτάω, αυτογνωσία
μηδέν/είμαι ήρεμη και συνεπής με τον εαυτό μου/δεν μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό
σου/ να ελέγχουμε και να είμαστε σκεπτικοί σε ότι ακούμε).
Οι ατομιστικές (με έννοια αρνητική) αφορούν κυρίως στον εαυτό, στις
προσωπικές συμπεριφορές και στους προσωπικούς στόχους (π.χ.

κοινωνία

διαιρεμένη, ατομιστική, καταναλωτική, με παιδεία που δεν ανταποκρίνεται στις
σημερινές της ανάγκες, αδιάφορη για το δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον,
φορέας της οθωμανικής νοοτροπίας «να κοροϊδέψουμε το ντοβλέτι για να ξεφύγουμε
από τις δαγκάνες του/ ένας άνθρωπος που σκέφτεται μόνο τον εαυτούλη του και
ποδοπατεί οτιδήποτε και οποιονδήποτε/ οι άνθρωποι έχουν μακρά εκπαίδευση στο να
υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να καταστρέφουν τους άλλους).
Οι κοινωνικές/ συλλογικές αξίες αφορούν κυρίως στους άλλους, δηλαδή σε
στόχους

που

πραγματώνονται

κυρίως

μέσα

στην

ομάδα

(αλληλεγγύη,

συναισθηματική στήριξη, συνεργασία, αλτρουϊσμός) (π.χ. εδώ εμείς οι έλληνες τα
βάζουμε ο ένας με τον άλλο χωρίς να βλέπουμε το συνολικό πρόβλημα/ χωρίς να
δίνουμε δεκάρα για τον διπλανό/δεν μας νοιάζει ο διπλανός/αν δεν ασχοληθείς με τον
διπλανό σου είναι αδύνατο να ζήσεις μια καλύτερη ζωή/να σέβεται τον διπλανό του /δεν
συνομιλούμε ουσιαστικά με τον διπλανό μας σου / αν δε σεβαστείς τον άλλο δε θα
σεβαστείς ούτε τον εαυτό σου).
Οι οικονομικές εστιάζονται στην εργατικότητα, στο κέρδος, στην εργασιακή
ηθική (π.χ. αυτή την περίοδο οι έλληνες θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο/ να
χτίσουμε μια νέα κοινωνία όπου να ισχύει ο μη εργαζόμενος μηδε εσθιέτω).
Ανοιχτότητα στην αλλαγή: η δημιουργικότητα, η θετική ανταπόκριση σε
προκλήσεις (π.χ. μια κοινωνία από διαφθορείς και διαφθαρμένους/ όταν μια κοινωνία
φοβάται τη συζήτηση τότε πρέπει να ανησυχούμε/μια κοινωνία που να διαχειριστεί την
κρίση ως εργαλείο αλλαγής/ είναι η ευκαιρία μας σαν κοινωνία να βρούμε τις ποιότητές
μας/να δείξουμε σαν ελληνική κοινωνία καινούργιους δρόμους και δυνατότητες)
Συντηρητισμός (με θετική έννοια): παράδοση, δέσμευση και αφοσίωση στις
πολιτιστικές παραδόσεις, η αποδοχή παραδοσιακών συμπεριφορών (π.χ. αν δεν
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κοιτάξεις πίσω (καταβολές, ταυτίσεις παραδόσεις)…./ψάξε από πού έρχεσαι αν δεν
ξέρεις που να πάς) και (με αρνητική): εθνικοί μύθοι.
Η παρουσία/απουσία των παραπάνω αξιών/ιδιοτήτων διαμορφώνει ως
ακολούθως το προφίλ των παρουσιαζόμενων ταυτοτήτων (με έντονα γράμματα
τονίζεται η συχνότερη ή συχνότερες ιδιότητες που ταυτοποιούν και διαχωρίζουν τις
προβαλλόμενες ταυτότητες):
Εμείς: -προσωπικές/-οικονομικές/- συλλογικές/+ατομιστικές/+ανοιχτότητα
στην αλλαγή
Άλλοι:-προσωπικές/+ατομιστικές/
Εγώ:+ προσωπικές/- ατομικιστικές /+συλλογικές/+ ανοιχτότητα στην
αλλαγή
Εσύ: - συλλογικές
Πολιτικοί:-προσωπικές/- συλλογικές/+ατομιστικές/
Έλληνες/άνθρωποι παλιοί: + προσωπικές/- ατομικιστικές/+συλλογικές/
Έλληνες

στην

κρίση/λαός:-προσωπικές/-οικονομικές/-συλλογικές/

+ατομιστικές/+/-συντηρητικές
Όπως βλέπουμε, επικρατούν οι αρνητικές ατομιστικές ταυτότητες που
χαρακτηρίζουν το εμείς/εσύ, τους άλλους, τους πολιτικούς. (π.χ. εμείς δεν είχαμε
καπιταλισμό, είχαμε κανιβαλισμό/ εμείς δεν ξέρουμε να είμαστε μαζί/ εμείς δεν
φτιάχνουμε ούτε ένα ρολόι/ δεν μπορεί να μας σώσει ούτε ο Θεός αν εμείς δεν κάνουμε
κάτι / το σύστημα της παιδείας μας δημιουργεί μια νοοτροπία ότι εμείς είμαστε το
κέντρο της γης/ εμείς ζούμε ο καθένας μέσα στο μικρό τους κλουβάκι/ είμαστε
μαϊμούδες, ενώ εμείς θα έπρεπε να είμαστε ο φάρος/να φύγει το εγώ και να πάμε στο
εμείς/ πώς να υπάρξει πολιτισμός όταν εμείς έχουμε καταργήσει τη γλώσσα μας, την
ιστορία μας κι ό,τι έχει σχέση με τον ελληνισμό/ δεν τηρήσαμε το πριν πεινάσεις
μαγειρεύεις. Εμείς παραμαγειρέψαμε αλλά ήταν πολύ γκουρμέ και μας κάθησε στο
στομάχι/ εμείς είμαστε ανεπαρκείς / κι εμείς το ίδιο πονηρά –για ένα βολεματάκι– δεν
ασχοληθήκαμε με τα ουσιαστικά προβλήματα/ το σύστημα είμαστε εμείς/ εμείς τους
παρακαλούσαμε (τους πολιτικούς) να βολέψουν τα παιδιά μας να πάρουμε δάνεια/
carpe diem έλεγε η δασκάλα μας αλλά εμείς χαζεύαμε αλλού/ όλες οι αρετές των
Ελλήνων έχουν εμφανισθεί με τα αντίθετά τους/ οφείλεις να αγοράζεις για να σε
θεωρούν οι άλλοι αποδεκτό/ οι άλλοι σου λένε δε βαριέσαι..σου μαθαίνουν να είσαι
μάζα/ οι άλλοι χτίζουν μεγαθήρια/ κύρια η ευθύνη των πολιτικών/ η φαυλότητα των
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πολιτικών/ οι πολιτικοί μας δεν αισθάνθηκαν ποτέ Έλληνες/ οι πολιτικοί μας έγιναν
υποχείρια λογιστών).
Προσωπικές και συλλογικές με θετικό πρόσημο ταυτοποιούν το εγώ των
συνεντευξιαζόμενων και τους Έλληνες των παλαιότερων εποχών (π.χ. εγώ μαζεύω τα
χαρτάκια/ εγώ είμαι νόμιμος αλλά οι άλλοι οι παράνομοι δεν τιμωρούνται/στο 15ο
φανάρι εγώ περιμένω κι οι άλλοι περνούν με κόκκινο/ εγώ είμαι φύση και θέση της
γενιάς του πολυτεχνείου, όμως ντρέπομαι για αυτήν τη γενιά/εγώ δεν υπήρξα δημόσιος
υπάλληλος,/ γιατί εγώ δεν έχω λαδώσει την εφορία/ δεν έχω αγοράσει ούτε ένα πράσινο
φύλλο χωρίς να έχω να το πληρώσω/ σπίτια δεν έχω / δεν είναι δυνατόν να έχω στην
πολυκατοικία μου έναν που δεν πληρώνει ρεύμα επειδή είναι υπάλληλος στη ΔΕΗ/ ίσως
να πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν για να αντλήσουμε γνώση, δυναμισμό και
έμπνευση).
Η ανοιχτότητα στην αλλαγή υπάρχει ως θετική πλευρά του συλλογικού εμείς,
ενώ η συντηρητικότητα ως επιστροφή σε παλιότερες αξίες αλλά και εθνικιστικούς
μύθους αποδίδεται συλλογικά στους Έλληνες της κρίσης (εφόσον οι Έλληνες δρουν
αποτελεσματικά σε μικρές ομάδες/ οι Έλληνες κάνουνε κυκλώματα /πιστεύω ότι οι
Έλληνες τα καταφέρνουν καλύτερα στις κρίσεις/ έχουν διδαχθεί ότι είναι το κέντρο του
κόσμου «όταν εμείς είμαστε φιλόσοφοι οι άλλοι τρώγανε χουρμάδες στα δέντρα»).
Ο γλωσσικός μηχανισμός της μεταφοράς συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή
ταυτοτήτων καθώς εκφράζει εμφατικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Για τον
λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη στην ΚΑΛ (Wodak et al. 2009: 36-42). Η επιλογή του
σημασιολογικού υλικού ως πηγής για τη μεταφορά του σε άλλες οντότητες δείχνει τη
σκοπιά κάτω από την οποία οι οντότητες αυτές θεωρούνται αλλά και εμπλουτίζονται
με ιδιαίτερο (ιδεολογικό) νόημα. Οι μεταφορές που χρησιμοποιούνται στο υλικό μας
αναφέρονται κυρίως στον λαό και στους πολιτικούς. Ειδικότερα, η συλλογική
ταυτότητα του λαού αποδίδεται μεταφορικά με τα χαρακτηριστικά της έλλειψης
οργάνωσης, στόχου και ενδιαφέροντος από τους κυβερνώντες (σαν αδέσποτα), του
υπερβολικού φόβου και της ανάγκης για προστασία (σαν ποντίκι τρομαγμένος), του
θύματος (μας παίζουν σαν μπαλάκι), της έλλειψης ελεύθερης βούλησης (και εσύ λαέ
κάθεσαι και περιμένεις τη σειρά σου σαν το αρνάκι της Λαμπρής/σαν τις πόρνες/σαν
μωρό παιδί/σαν σκλάβοι), της έλλειψης κάθε αντίδρασης καθώς η κρίση
παρουσιάζεται ως φυσικό καταστροφικό γεγονός το οποίο είναι αδύνατο να
αντιμετωπίσεις (σαν τσουνάμι), της αδιαφορίας προς την εθνική κληρονομιά του αλλά
και της εκμετάλλευσή της (σαν κάποιος πουλάει την περιουσία του πατέρα του για να
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περάσει καλά ο ίδιος και τα παιδιά του) και της γενικευμένης διαφθοράς (η σήψη έχει
απλωθεί σαν υγρασία). Αντίθετα, οι πολιτικοί με ύπουλες μεθοδεύσεις καταστρέφουν
την Ελλάδα (σαν πιράνχας, σαν αρουραίοι).
Γενικά, θα λέγαμε ότι οι στρατηγικές οικοδόμησης των ταυτοτήτων στο υλικό
μας υλοποιούνται με την έμφαση στη συλλογική αρνητική ταυτότητα, κυρίως ως
έλλειψη ευθύνης, στη σχέση καλού–κακού (ηθικές, πνευματικές, κοινωνικές αξίες),
θύτη-θύματος, στην έλλειψη συλλογικής, κοινωνικής και εθνικής ταυτότητας, στη
διαφορά μεταξύ παλαιότερων και νεότερων συλλογικών ταυτοτήτων και στην
προβολή των θετικών χαρακτηριστικών των παλαιότερων Ελλήνων.

2.2. Στρατηγικές μετασχηματισμού
Ο αρνητικός προσδιορισμός των περισσότερων ταυτοτήτων του υλικού μας καθώς
και η θετική αξιολόγηση ορισμένων οδηγεί στην αναγκαιότητα του μετασχηματισμού
τους. Οι στρατηγικές μετασχηματισμού υλοποιούνται με τη συχνή χρήση υψηλής
τροπικότητας (πρέπει) και τη συστηματική αναφορά στις αξίες που πρέπει να
υιοθετηθούν, ώστε η συλλογική ταυτότητα του εμείς να αποκτήσει ένα νέο πρόσωπο.
Συγκεκριμένα, οι αξίες που πρέπει, σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους, να
αποκτηθούν είναι:
Προσωπικές: εξάλειψη ελαττωμάτων, αποφάσεις τι θα κρατήσουμε και τι θα
πετάξουμε, παραδοχή λαθών, εγκατάλειψη ατομικότητας, ενδυνάμωση παιδείας, λήξη
πελατειακών

σχέσεων,

έκφραση

αληθειών,

κάλυψη

συναισθηματικών

και

πνευματικών αναγκών, αυτοκριτική, μουσική, αλλαγή στόχου, όχι καταναλωτισμός,
επίγνωση, επιστροφή στη φύση, αγάπη στον πολιτισμό, ώριμη σκέψη, επανεύρεση
της έννοιας πολίτης, ηθική κοσμοθεωρητική επανάσταση (π.χ. πρέπει να έχουμε
επίγνωση/ να αποκτήσουμε αυτογνωσία/ να αφουγκραστούμε τους ελάχιστους
πνευματικούς ανθρώπους/να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας στη φύση/πρέπει να
αποφύγουμε την υπάρχουσα πολιτική εξουσία/ να κλείσουμε την τηλεόραση/ να
σταματήσει η πελατειακή σχέση/ να έχουμε αγάπη στον πολιτισμό/ να δω που φταίω
εγώ/ να κάνουμε την αυτοκριτική μας/να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πάει άλλο/
αλλάξουμε νου ή απλά να τον ξυπνήσουμε/ ο πολίτης να ξαναγίνει πολίτης/ να δούμε
ποια είναι η ελληνική αιτία της κρίσης).
Συλλογικές: κατανόηση του άλλου, προσφορά, ενδιαφέρον για κοινά,
αλληλεγγύη (π.χ. να επιστρέψουμε στην πατρίδα/ να νιώσουμε ότι είμαστε κρίκοι της
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ίδιας αλυσίδας /πρέπει να συμφωνήσουμε για τη συλλογικότητα της / να αξιοποιήσουμε
τις ανθρώπινες σχέσεις/ να φροντίσουμε για τους ανέργους / να έχεις αλληλεγγύη).
Οικονομικές: παραγωγή έργου, αφοσίωση στην εργασία με τον καλύτερο και
σκληρότερο τρόπο, σκληρή δουλειά, προώθηση των καλύτερων (π.χ. να γίνουμε
παραγωγικοί όσο το δυνατόν/ να αφοσιωθεί ο καθένας στη δουλειά/ εξειδίκευση).
Ανοιχτότητα στην αλλαγή: προοδευτικότητα, αισιοδοξία, εύρεση λύσεων,
συνεχής αγώνας (π.χ. να είμαστε παραγωγικοί, μάχιμοι και όχι μοιρολάτρες/ να
πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας/ να δράσουμε, να ψάξουμε για λύσεις με όραμα/ για να
βρούμε τι αξίζουμε πρέπει να πράξουμε / πρέπει να βρούμε αυτούς που αξίζουν/ να
έρθουμε σε επαφή με τους άλλους λαούς της Ευρώπης/ χρειάζεται να αποκτήσουν οι
Έλληνες μια πραγματική εικόνα για τη θέση τους στον κόσμο).
Συντηρητισμός (με θετική έννοια): επιστροφή της ρίζες/εξέταση της ελληνικής
ταυτότητας διαχρονικά, παράδοση (π.χ. να γυρίσουμε στο παρελθόν μας/ να
ανακτήσουμε την εφευρετικότητα που είχαν πάντα οι Έλληνες/ οι Έλληνες υπήρξαν
πάντα πετυχημένοι έμποροι/ να ξαναδούμε πράγματα με τα οποία μεγαλώσαμε, το
χωριό μας τις ρίζες μας/ όλος ο αγώνας μας είναι να θυμηθούμε τις αρετές του λαού
μας,

περήφανος,

ηθικός

φιλότιμος,

ανεξάρτητος

ελεύθερος).

Η

ταυτότητα

διαμορφώνεται και αναδομείται με βάση πρακτικές και σχήματα που αποδείχτηκαν
αποτελεσματικά στο παρελθόν. Εδώ, ο τόπος της ιστορίας (topos of History, βλ.
Wodak 2015: 40), ως γενική ιδέα/κλειδί που εγγυάται το περιεχόμενο των παραπάνω
προτάσεων, χρησιμοποιείται ως μέσο πειθούς για τον μετασχηματισμό των
ταυτοτήτων.

2.3. Στρατηγικές υποχώρησης/εξάλειψης
Παράλληλα με τις στρατηγικές μετασχηματισμού των ταυτοτήτων, προτείνονται και
στρατηγικές υποχώρησης/εξάλειψης. Αφορούν δε την εξάλειψη εθνικών ελληνικών
μύθων που πλέκονται γύρω από την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής, τον
συνακόλουθο φθόνο των ξένων και την επιθυμία τους να μειώσουν την Ελλάδα, να
την καταστρέψουν μέσω της κρίσης (ο νέος μύθος που κατασκευάζεται τώρα είναι ο
μύθος των Ελλήνων γεννημένων ηρώων/ κακόγουστοι εθνικοί μύθοι του τύπου όταν
χτίζαμε εμείς παρθενώνες οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια/ ο μύθος του ήρωα).
Κάθε μύθος είναι ένα δευτερογενές σημειολογικό σύστημα που παραμορφώνει
την πραγματικότητα, απομακρύνει από την ιστορία, επεκτείνει τη σημασία των
σημείων, μια απόκλιση ισχυρότερη από λογικές εξηγήσεις και για αυτό είναι ο λόγος
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στον οποίο καταφεύγουμε σε ακραίες καταστάσεις, ένα εμβόλιο ανοσοποιητικό που
συγκαλύπτει προβλήματα και ελαττώματα, όπλο αμυντικό εναντίον της αλήθειας που
μας σκοτώνει (Barthes 2007). Επομένως, είναι φορτισμένος με ιδεολογικές
κατασκευές που αποκαλύπτουν την ταυτότητα όσων τον υιοθετούν.
Στο υλικό μας προτείνεται η εξάλειψη του μύθου της ανωτερότητας της
ελληνικής φυλής, διότι θεοποιεί το παρελθόν, παρέχει μια μυωπική ανάγνωση του
παρόντος και, κυρίως, δεν οδηγεί σε λύσεις. Δεν συμβάλλει στον αναγκαίο
μετασχηματισμό

των

ταυτοτήτων,

αλλά

στην

παγίωση

των

αρνητικών

χαρακτηριστικών τους.

3. Συμπεράσματα
Το κείμενο των συνεντεύξεων από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών
σχετικά με την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία, που
αποτέλεσε και το υλικό της μελέτης μας, είναι μια ενδιαφέρουσα πηγή ανάδυσης και
κατασκευής ταυτοτήτων. Με την αποτελεσματική συνέργεια της ΜΣΚ και της ΚΑΛ
επιχειρήσαμε να φέρουμε στο φως και να προσδιορίσουμε το ιδεολογικό-αξιολογικό
πλαίσιο της κατασκευής ταυτοτήτων. Ειδικότερα, η ΜΣΚ συνέβαλε στην εύκολη και
γρήγορη ανάδυση των γλωσσικών στοιχείων που εκφράζουν πρόσωπα, ρόλους,
νονητικές ενέργειες, τροπικότητα, μεταφορικές σημασίες και συνδέονται άμεσα με
τον καθορισμό ταυτοτήτων.
Στο πλαίσιο δε της ΚΑΛ, διαχωρίσαμε τις προτιμώμενες αναπαραστάσεις της
πραγματικότητας, του εαυτού/εμείς και του άλλου. Οι σημασιολογικοί ρόλοι που
αποδίδονται στις συλλογικές ή ατομικές ταυτότητες καθώς και οι αξίες (προσωπικές,
ατομικές, κοινωνικές/συλλογικές, οικονομικές, συντηρητισμός, ανοιχτότητα στην
αλλαγή) που προβάλλονται από τους συνεντευξιαζόμενους ως βάση απόδοσης
ευθυνών, αποκαλύπτουν το ιδεολογικό υπόβαθρο κατασκευής ταυτοτήτων.
Ειδικότερα, οι στρατηγικές οικοδόμησης των ταυτοτήτων αναδύουν μια συλλογική
αρνητική ταυτότητα, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ευθύνης, συλλογικότητας,
κοινωνικής και εθνικής ταυτότητας. Η προβολή ενός θετικού εγώ που αφορά τους
συνεντευξιαζόμενους, όταν δεν μετέχουν στο συλλογικό εμείς, αναδεικνύει τον
ηγεμονικό αφηγηματικό τους ρόλο και ενισχύει τη θέση τους ως παρατηρητή/κριτή
της τρέχουσας πραγματικότητας αλλά και υποβολέα συγκεκριμένων αξιών και
ιδεολογικών κατασκευών, όπως η διάκριση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων
συλλογικών ταυτοτήτων και η έμφαση στα θετικά χαρακτηριστικά των παλαιότερων
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Ελλήνων. Η ιδεολογική αυτή βάση της ανάδυσης των ταυτοτήτων στον λόγο των
συνεντευξιαζόμενων οδηγεί σε προτάσεις μετασχηματισμού των αρνητικών
συλλογικών ταυτοτήτων με συστηματική αναφορά σε θετικές ιδιότητες στο πλαίσιο
των προτεινόμενων αξιών. Παράλληλα, με έμφαση υιοθετούνται στρατηγικές
υποχώρησης/εξάλειψης που αφορούν την εξαφάνιση εθνικών ελληνικών μύθων και
αποκαλύπτουν τη έντονη διαφοροποίηση των ομιλούντων σχετικά με την ανάδυση
αρνητικών, συντηρητικών και έντονα εθνικιστικών ταυτοτήτων.
Η μελέτη αυτή θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσέφερε τη δική της ματιά στη
συνεχιζόμενη έρευνα των ταυτοτήτων σε περιβάλλοντα οικονομικών κρίσεων, τα
οποία είναι ιδαίτερα πρόσφορα για αναπαραστάσεις συστημάτων εξουσίας,
ιδεολογίας και φυσικά οικοδόμησης ταυτοτήτων.
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Abstract
The present paper explores the interplay between Greek interwar political and gender
identities with their contemporary intellectual and linguistic currents. It focuses on the
Educational Group (EG - Ekpaideftikos Omilos) which aimed at educational demoticism
and whose foundation is associated with the period of formation of the Greek
bourgeoisie. The EG’s relations with other interwar groups and with the contemporary
feminist movement in particular is examined. Women intellectuals, especially the ones
who led the feminist movement, cooperated with members of the EG in order to promote
women’s education while they often did so formulating both gender and political
identities. Increasing dissatisfaction with the living conditions of workers led many male
and female intellectuals to join political formations promising to promote societal
transformations. As the interwar period was coming to a close, interwar feminists and
educators were often disillusioned by the slow process of social change in Greece.

Key-Words
Demoticism, feminism, Educational Group, interwar Greece

The Educational Group (Εκπαιδευτικός Όμιλος - EG) aimed at educational demoticism
and was established in August 1910. Originally, members of the EG had entered
parliament with the Liberal Party and had tried to introduce educational reforms. In fact,
the Liberal Party and the EG were inextricably linked since the first needed the
theoretical and ideological support while the EG could provide the Liberal party with a
consensus. The EG attempted to apply its ideas on the school system during the time of
Venizelist governments and within the context of Venizelist legislation and policies
(Terzis 1986: 78-88). A wide range of intellectuals joined the group and there were

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /181/

many of the EG members employed in governmental positions between 1910 and 1925.
Liberal party supported the EG’s policies and implemented a few educational reforms.
From the end of 1920 and especially during 1924-1926, some members of the EG
adopted leftist political views which caused dissension among its members. One wing
wished to disassociate the group’s demand for educational reform from class struggle
issues and social reforms. In contrast, Glinos and his supporters did not discern between
educational and social transformations. In 1927, the EG was split and the majority
followed the Glinos’ line, advocating that educational reforms were impossible without
social transformations. Delmouzos, the leader of the opposing line, together with the
minority which supported him, left the group, which in 1929 ceased to exist due to
antagonisms between social democrats and communists. The EG’s relations with other
interwar groups and movements and the extent of its influence over public opinion have
not yet been adequately assessed.
During the interwar period Greek feminism was starting to acquire a wellstructured form. The feminist groups established in Greece during the early 1910s were
local branches of international feminist groups. Their activities were mostly ceased
during WWI but they were resumed after the termination of hostilities in 1918. The
Εθνικόν Συμβούλιον των Ελληνίδων (National Council of Greek women, NCGW), the
Λύκειον των Ελληνίδων (Lyceum of Greek Women, LGW), the Σύνδεσμος Υπέρ των
Δικαιωμάτων των Γυναικών (League for Women’s Rights, LWR) and the Σοσιαλιστικός
'Oμιλος Γυναικών (Socialist Women’s Group, SWG) developed as the most important
and influential interwar feminist groups.
The NCGW was founded in Athens in 1908 as the Greek section of the
International Council of Women with the professed aim to work for the improvement
of women’s status in family, society and the state (Moshou-Sakorrafou 1990:
113).Two years later, the LGW was founded in late 1910 by Kallirroi Parren and a
group of women comprising her closest associates after the example of International
Lycea. According to its statutes, which were officially recognized by the Venizelos
government on 19 February 1911, the Lyceum’s objectives included the creation of a
coalition among women for the ‘progress of their gender’ and for the preservation and
revival of Greek customs and traditions (dances, songs and costumes); in short, for the
interest of Greek folk culture (Mpompou-Protopapa 1993: 24-5).
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The League for Women’s Rights (LWR) was established as the Greek section of
the IWSA1 in January 1920. The main objectives of the LWR appeared to be the
‘purely feminist struggle’ which concerned all the reforms necessary for the
achievement of gender equality in society and for the improvement of the status of
both ‘the Woman and the Child’2.
The LWR attempted to change the perceptions and eradicate the everyday
prejudices of both men and women. At the same time, the LWR expressed specific
demands concerned primarily with the issue of the vote. Among the founders of the
LWR was its long-standing president Avra Drakopoulou-Theodoropoulou (1880-1963).
Finally, the Socialist Women’s Group (SWG) was founded in October 1919
(Avdela and Psarra 1985: 48) by Athina Gaitanou-Gianniou (1886-1954). She was born
in Constantinople and worked as a school teacher. In 1911, Gianniou followed her
husband, Nikos Giannios, in Greece where they were responsible for the establishment
of the ‘Socialist Centre of Athens’ (Noutsos 1991: 102, 316). In Athens, GaitanouGianniou expressed her interests on issues related to women, feminism and socialism,
by joining the NCGW3 (Xiradaki 1988: 124-5) and later by the foundation of the SWG.
Further research indicates that a significant number of leading female feminists
were also members of the EG. The catalogue of the EG members that was published
recently by Alexis Dimaras refers to the period from 1910 to 1927 and includes 890
individuals, 158 (11.8%) of whom were women (Dimaras 1994: 49-56). As Dimaras
rightly points out, one must be cautious when considering the issue of the EG’s female
members, whose family names reveal their relation to a prominent male member of the
group. In most cases they offered to the EG their financial and moral support. However,
1

The International Woman Suffrage Alliance (IWSA) was set up in Berlin in 1904 in order to advocate

political rights for women; it was a younger sister organisation and product of a schism within the
International Council of Women. Because at the end of World War I many western governments had
already granted women the right to vote, the result was an inevitable split between IWSA delegates
from suffrage and non-suffrage countries. In 1926, the Alliance changed its name to International
Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship, keeping track with the League of Nations and
its decisions that concerned women’s issues (Bosch and Kloosterman1990: 1-10, 176).
2

See the text Ο Αγώνας της Γυναίκας (1923) by Avra Theodoropoulou cited in Avdela and Psarra

1985: 104.
3

The NCGW was founded in Athens in 1908 as the Greek section of the International Council of

Women with the professed aim to work for the improvement of women’s status in family, society and
the state (Moshou-Sakorrafou 1990: 113).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /183/

in some cases, female EG members had demonstrated independent activity, such as
involvement in feminist or intellectual movements of the interwar society. The majority
of female members of the EG belonged to well-known Athenian families and was
associated to the bourgeois progressive movement or to charitable organisations of their
time. The majority of women members of the EG were mainly teachers or intellectuals
who belonged to the wealthiest bourgeois segment of the society, just like the majority
of the group’s male members.
Dimaras’ catalogue was based on three lists. The earliest (revealing Delmouzos’
influence over the EG) was written by Lahanas, a member of the EG while the latest
was written by Glinos. The third list was a compilation based on various sources on
the EG’s membership. Dimaras’ catalogue includes at least 7 out of the 12 members
of the Administrative Council of the League for Women Rights, such as Aura
Theodoropoulou, Rosa Imvrioti and Maria Desypri (Svolou). On the contrary, Parren
was the only identifiable member of the Lyceum of Greek Women. Furthermore, a few
women, who were associated with the leftist movement and the KKE emphasized
issues related to women’s status; these women were Eirini Kountouri (Komioti) or
Raika and Galateia Kazantzaki who were also members of the EG. Finally, members
of the NCGW or women sympathising with the Council’s objectives, among which
Eirini Fotiadou and Kleareti Dipla-Malamou, appeared in Dimaras’ catalogue.
It seems that the EG included women from the whole spectrum of those concerned
with feminist issues ranging from the LGW to female communists. It is evident however
from, both the catalogue of the EG and from the invaluable contribution of Glinos to the
foundation and operation of the Higher Female School (see below), that the EG had
stronger ties with LWR rather than with other women’s political groups. It is also
characteristic that most traditionally-minded women were included in the early Lahanas’
catalogue (Delmouzos’ influence), while centrist and leftist ones in the later Glinos’
catalogue. It is not possible to avoid associating the Glinos’ influence over the EG with
the group’s turn to the communist ideology. This observation however, does not exclude
the subscription to the EG of people advocating a plethora of political beliefs especially,
given the ‘struggle’ between Glinos and Delmouzos for the influence over the EG. The
overview of the EG’s membership reinforced the view that the LWR members who were
mostly involved in the EG activities, were closely linked to the most progressive wings
of the Venizelist camp.
An additional link between the women’s movement and the EG is the fact that
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male intellectuals (especially Glinos) were supporting the feminist struggle, especially
those sides of feminism which advocated women's education as one can see in the case
of the Higher Female School (Anotati Gynaikeia Scholi, Aνωτάτη Γυναικεία Σχολή,
HFS). The School was an open university-like institute, founded in 1921 as a collective
attempt of the LWR (Moschou-Sakorrafou 1990: 164-5) and the EG. The institute was
unique in contemporary Greece. It provided women over eighteen years old with a
degree in higher studies (social and philosophical) through a two-year course program,
which included seminars on history, art history, Greek literature, philosophy, sociology
and psychology. Within a broader perspective, the HFS organized complimentary
lectures on several subjects (physiology, hygiene, comparative literature, political and
civil legislation, etc.). Its founding committee consisted of Dimitrios Glinos, Kostas
Sotiriou, Alexandros Delmouzos, Charalambos Theodoridis and Myrsini Kleanthous
(the only female teacher at the school) (Gatos 1964: 511-2), all of whom were
individuals who aspired to transcend the teaching methods of, and the kind of knowledge
provided by, conventional state higher educational establishments. They wished to
provide women with the necessary means in order to ‘acquire a valuable position in the
highest expressions of social life... through continuous encouragement and enrichment of
their abilities that would eventually make them more creative, healthier and happier’
(Glinos 1971: 36-7). The HFS did not wish to continue the ‘decorative’ character of
female education offered in the past; on the contrary, it was inspired by a ‘new ideal for
the education of women which rested upon a new vision of life in general’ (Ibid: 37).
This ideal involved the adaptation of new pedagogic methods, already applied in the
West, which became the hallmark of the school.
Dimitrios Glinos, one of the EG’s prominent figures, attempted to associate the
feminist movement with the ideal of the regeneration of the Greek educational system
professed by the group4. In 1921, he purported to
enlighten women’s souls... with the knowledge of the higher creations of the human
psyche, with respect for modern Greek civilization so that they will become its
creative workers... Women should not become men but human beings, molding
their personalities and creating healthy, balanced souls, working with men for the
benefit of society.
(Glinos 1971: 47, 60)

4

In one of his letters to Delmouzos, Glinos claimed that although ‘the HFS was a start, it could be the

introduction to the broader work of the EG ’ (Gatos 1964: 527).
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Avra Theodoropoulou, Eleni Koryllou (pseudo name: Alkis Thryllos) and others
amongst the members of the LWR were responsible for the enrichment of the HFS’s
library as well as for the successful realization of its aims. However, although many
students attended the school (the school had 75 regular students and 60 auditors who
attended courses and seminars, Gatos 1964: 518), there were financial difficulties which
gradually came to overwhelm the founding committee while methodological and
personal problems among the members of the committee had a negative impact upon the
function of the school. Consequently, two years after its establishment, courses were
discontinued.
During the 1930s, increasing dissatisfaction with the conditions of working-class
people, forced many male and female intellectuals to abandon the ranks of the Liberal
party and join other political formations wishing to improve workers’ lives. As the
interwar period was coming to a close, the idealism apparent in the claims of certain
members of the LWR was soon to be disillusioned by the slow process of social change
in Greece. Prominent members of the LWR, such as Roza Imvrioti and Maria Svolou
(just like Glinos of the EG), abandoned their previous positions and joined the KKE
believing that the radical transformation of society would eventually lead to the
realisation of their specific goals, female emancipation in the case of the LWR and
educational reforms for Glinos’ group.
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Abstract
The paper deals with the names and the processes of naming of the Greek traditional
dances. It explores how the Greek dances acquire a "name" and are registered in the
characteristics of the culture of a population group. Adopting a social anthropological
perspective, it examines how and under what criteria the "names" of the dances are
produced, the terms of reference, the meanings and the circumstances in which they
are used, and the consequences this has in the dance practice and the individual and
collective identity construction processes.
The "names" of the dances are employed as an information transmission means
and ways of representation of local expressions of national culture and the respective
populations. Their use generates forms of social action that draw on the dominant
ideas about national belonging. It, also, reveals attitudes and positions of the social
subjects through which they experience the identification or detachment from the
notion of national identity.

Λέξεις-Κλειδιά
Ελληνικός χορός, ταυτότητα, πολιτική, εθνογραφία, πολιτισμός, επιτέλεση,
ανθρωπολογία του χορού, Φλώρινα

1. Oριοθετώντας το ζήτημα
Το κείμενο ασχολείται με την ονοματοθεσία των ελληνικών παραδοσιακών χορών
και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι χοροί αποκτούν «όνομα» και εγγράφονται
στα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μιας ομάδας ανθρώπων. Ειδικότερα εστιάζει στις
πτυχές εκείνες του ζητήματος που συνδέονται με τη διδασκαλία και τη σκηνική
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παρουσίαση

των

χορών.

Η

διαδικασία

αυτή

εξετάζεται

μέσα

στο

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον των οργανωμένων χορευτικών ομίλων και των
ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτούς, όπου τα «ονόματα» των χορών
χρησιμοποιούνται και καθιερώνονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της
δημόσιας ανακοίνωσής τους στις χορευτικές παραστάσεις.
Οι λίστες με «ονόματα» χορών αποτελούν ένα από τα βασικότερα είδη
διαθέσιμων πληροφοριών για όποιον αναζητά στοιχεία για τους ελληνικούς χορούς
σε κείμενα, χορευτικές παραστάσεις, σε προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο οι λίστες αυτές, όσο και ο
τρόπος ονοματοθεσίας των χορών, αλλά και η ίδια αντίληψη, ότι ο κάθε χορός πρέπει
να έχει ένα όνομα, μία τυποποιημένη, δηλ., μορφή λεκτικής καταγραφής,
αντανακλούν έναν εδραιωμένο τρόπο πρόσληψης και αναπαράστασης του
χορευτικού πολιτισμού του έθνους κράτους. Σύμφωνα με αυτόν ο αγροτικός χώρος
και τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού ανάγονται σε προνομιακό πεδίο αναζήτησης
και ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας.1
Τα «ονόματα» των χορών συνδέουν σύνολα δομημένων ρυθμικών κινήσεων με
πληθυσμούς της εθνικής επικράτειας και καθιερώνουν την τοπική πολιτισμική
ποικιλομορφία ως μία παραλλαγμένη έκφραση του εθνικού πολιτισμού.2 Αυτή η
διεργασία εφαρμοζόμενη στο πλαίσιο μιας οργανωμένης εθνικής πολιτικής
συμβάλλει, όπως έχει χαρακτηριστικά αναλυθεί, στη δημιουργία της συλλογικής
φαντασιακής ταυτότητας του έθνους (Άντερσον 1997).
Η ονοματοθεσία των χορών σχεδιάζεται και επιτελείται σε εθνικό-κρατικό
επίπεδο, από τους διάφορους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς θεσμούς και
διοικητικούς μηχανισμούς που ασχολούνται με τη μελέτη και διάδοση του εθνικού
χορευτικού πολιτισμού. Πραγματοποιείται, όμως, και στο πλαίσιο των τοπικών
κοινωνιών, από κρατικούς και ιδιωτικούς συλλογικούς φορείς και πολιτιστικά
σωματεία που ασχολούνται με τον ελληνικό χορό.
Το κείμενο εξετάζει τον τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία παράγονται τα
«ονόματα» των χορών, τους όρους αναφοράς και προσφώνησής τους, τα νοήματα και
τις περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται, και τις συνέπειες που έχει αυτό στη
1

Για μία σύγχρονη συζήτηση και κριτική θεώρηση των ζητημάτων αυτών, η οποία συνδυάζει τη

σκοπιά της Λαογραφίας με αυτή της Ανθρωπολογίας στο ελληνικό παράδειγμα, βλ. Νιτσιάκος (2014).
2

Μέρος του προβληματισμού αυτού, χωρίς να περιλαμβάνονται τα ζητήματα της ονοματοθεσίας, έχω

διατυπώσει σε πρόσφατο κείμενό μου (Μάνος 2016).
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χορευτική πράξη και στα ατομικά και συλλογικά υποκείμενα που συμμετέχουν σε
αυτή.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι τόσο η διδασκαλία όσο και η σκηνικά οργανωμένη
παρουσίαση των χορών αποτελούν μορφές αναπαράστασης, τότε λειτουργούν, όχι
μόνο, ως μέσο μετάδοσης πληροφοριών αλλά και ως τρόποι διαμόρφωσης των όρων
πρόσληψης αυτής της πραγματικότητας.3 Υπό αυτή την έννοια είναι αναγκαίο να
ενταχθούν στη συζήτηση και οι τρόποι αναφοράς και προσφώνησης των χορών εκτός
του πλαισίου της σκηνικής τους παρουσίασης, αλλά εντός των τοπικών κοινωνιών,
από τις οποίες προέρχονται και στις οποίες έχουν αποκτήσει το πολιτισμικό τους
νόημα.
Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται μέσα από το πεδίο της Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας. Το εθνογραφικό υλικό που παρατίθεται προέρχεται από την έρευνά
μου στην περιοχή της Φλώρινας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και
σήμερα, και από την μακρόχρονη ενασχόλησή μου με το χορό και τη μουσική μέσα
από τους ρόλους του χορευτή, του χοροδιδάσκαλου και του μέλους μουσικών
σχημάτων ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
Στο υπόλοιπο του κειμένου σκιαγραφώ το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο
στηρίζονται οι παρατηρήσεις μου. Στη συνέχεια, περιγράφω πολύ επιγραμματικά τη
διαδικασία μέσα από την οποία έννοιες και νοήματα του χορού μετατράπηκαν σε
διακριτικά γνωρίσματα εθνικής ταυτότητας και εντάχθηκαν στην ανάδειξη της
ελληνικότητας της περιοχής της Φλώρινας. Σε σχέση με αυτά, εστιάζω σε χορευτικές
περιστάσεις και παραδείγματα στα οποία παρουσιάζεται χρήση των «ονομάτων» των
χορών. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος που μπορεί να παίζουν αυτά στην τοπική
πραγματικότητα ως μέσο παραγωγής της ομοιότητας ή της διαφοράς. Ολοκληρώνω
με κάποιες επισημάνσεις για τη σημασία της μελέτης της ονοματοθεσίας στη
χορευτική πράξη και στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στους εθνικούς λόγους, το
τοπικό πλαίσιο και τις επιλογές των ατόμων.

3

Για τα θεωρητικά, εννοιολογικά, επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που θέτουν οι σκηνικοί

και οι λεκτικοί τρόποι αναπαράστασης των χορών, βλ. Μάνος (2004α). Για τις θεωρητικές, ιστορικές
και μεθοδολογικές πτυχές της έννοιας της αναπαράστασης και των πεδίων εφαρμογής της, βλ.
Παπαγεωργίου, Μπουμπάρης & Μυριβήλη (2006).
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2. Ονοματοθεσία, γλωσσική επιτέλεση και εξουσία
Η ονοματοθεσία αποτελεί μία μορφή ταξινόμησης που πραγματοποιείται σε
συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνάφειες και οργανώνει το
αντικείμενο της ονοματοδότησης σε κατηγορίες. Η ιδέα της ταξινόμησης, σύμφωνα
με την ανθρωπολογική σημασία του όρου, αποτελεί στοιχείο οργάνωσης του
πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων. Συνδέεται με την κατηγοριοποίηση
ανθρώπων, πολιτισμικών χαρακτηριστικών, αντικειμένων, ζώων, στοιχείων της
φύσης και άλλων φαινομένων σύμφωνα με κοινωνικά προεγκαθιδρυμένες κατηγορίες
και τύπους. Οι κατηγοριοποιήσεις και τα ονόματα που προκύπτουν από τη διαδικασία
αυτή προσδιορίζουν ρόλους, θέσεις και όρια της κοινωνικής συμπεριφοράς στο
κοινωνικό περιβάλλον. Πρόκειται για μία μορφή κοινωνικής γνώσης η οποία
συνδέεται με μορφές εξουσίας.4
Οι πολιτικές διαστάσεις της ονοματοθεσίας στο πλαίσιο των εθνικών κρατών
έχουν απασχολήσει τους ανθρωπολόγους, οι οποίοι εξέτασαν τους τρόπους με τους
οποίους οι κρατικοί μηχανισμοί καθιερώνουν τους κυρίαρχους λόγους για τη μορφή
και το περιεχόμενο του εθνικού πολιτισμού και την ιστορική μνήμη. Τα έθνη-κράτη
ελέγχουν τις δράσεις των πολιτών τους ορίζοντας πιστοποιητικά γεννήσεως,
πινακίδες αυτοκινήτων, κωδικούς πρόσβασης, ονόματα οδών και αριθμούς οικιών.5
Στην περίπτωση των «ονομάτων» των ελληνικών χορών, επιβάλλουν και
νομιμοποιούν αυτούς τους όρους αναφοράς, που θεωρείται ότι αναδεικνύουν το
πολιτισμικό πρότυπο της ελληνικότητας, το οποίο, σε ό,τι αφορά τη γλώσσα,
περιλαμβάνει μόνο ελληνικούς όρους (λέξεις).
Τα ονόματα αποτελούν γλωσσικά δεδομένα. Η σχέση ονομάτων και εξουσίας
μπορεί να διασαφηνιστεί μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες
προσλαμβάνουν τη γλώσσα ως μία κοινωνική διαδικασία που διαμεσολαβεί στην
άσκηση της εξουσίας. Η χρήση της γλώσσας (ανα)παράγει ιεραρχικές σχέσεις,
επιβάλλει ιεραρχικές δομές και υποτάσσει. Η γλώσσα τελεί, επιτελεί και ελέγχει. Οι

4

Για ζητήματα ταξινόμησης και ονοματοθεσίας, βλ. ενδεικτικά, Lévy-Bruhl (1926); Levi-Strauss

(1977); Manning (1974); Mauss (1985); Parkin (1989); Rorty (1969). Για μία πρόσφατη συλλογική
μελέτη της κοινωνικής σημασίας και του πολιτισμικού περιεχομένου της ονοματοθεσίας και των
ονομάτων, βλ. vom Bruck και Bodenhorn (2006).
5

Βλ. ενδεικτικά, Casey (1996); Hansen (2006); Humphrey (2006); Jacquemet (1992); Mackey (1999);
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γλωσσικές ανταλλαγές είναι σχέσεις συμβολικής δύναμης.6 Σε αυτό το πλαίσιο η
γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα στρατηγικών μέσω των οποίων τα
ομιλούντα υποκείμενα κατασκευάζουν, στις περιστάσεις στις οποίες παράγεται η
ομιλία, την κοινωνική θέση, την ταυτότητα και τις κοινωνικές τους σχέσεις.7
Αν η χρήση των ονομάτων των χορών παράγεται σε συγκεκριμένες ιστορικές
και κοινωνικοπολιτισμικές συνάφειες και καθορίζει τις κοινωνικές σχέσεις, τότε είναι
αναγκαίο να εξετάσει κανείς και αυτούς που ονοματίζουν και οι οποίοι βρίσκονται
συνήθως σε θέσεις εξουσίας. Η δυνατότητά τους αυτή πηγάζει από κάποια θέση
θεσμικής, γνωσιακής ή συμβολικής εξουσίας που κατέχουν σε ένα συγκεκριμένο
κοινωνικό περιβάλλον. Μέσω αυτής νομιμοποιούνται να ορίζουν και να
προσδιορίζουν πρόσωπα και πράγματα. Τα ονόματα που προκύπτουν από τη
διαδικασία

αυτή

διαμορφώνουν

ταυτότητες

και

τρόπους

πρόσληψης

των

ονοματιζόμενων. Το να ονοματίζει κανείς, σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ασκεί
εξουσία και έλεγχο σε αυτό.
Ο Μισέλ Φουκώ μας δείχνει τους τρόπους με τους οποίους οι πολιτισμικοί λόγοι
αναπαράγουν σχέσεις εξουσίας. Η εξουσία ως μορφή δράσης συλλογικών ή ατομικών
υποκειμένων οργανώνει το πεδίο δράσης και προσδίδει νόημα στις συμπεριφορές και
τις κοινωνικές σχέσεις (Φουκώ 2003). Όταν το Σεπτέμβριο του 1992, γνωστός
δημοσιογράφος-παρουσιαστής από εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης για τον
ελληνικό παραδοσιακό χορό απαγόρευσε σε χορευτική ομάδα να ανακοινώσει το
σλάβικο όρο «Ποσεντνίτσα» στους χορούς που θα παρουσίαζε σε εκπομπή του στην
κεντρική πλατεία της Φλώρινας και είπε ότι ο χορός θα ανακοινωθεί ως
«Συγκαθιστός», καθόρισε με την παρέμβασή του τον όρο αναφοράς του χορού, τα
πολιτισμικά νοήματα και τις ιδεολογικές συνδηλώσεις που θα αποδίδονταν σε αυτόν.
Στο ίδιο πνεύμα, όταν ο χοροδιδάσκαλος, ή ο ερευνητής του χορού, αναφέρει
ότι «έτσι χορεύεται ο χορός» και «έτσι ονομάζεται», εισάγει τον τρόπο και τον όρο
για την ονομασία, συνήθως, χωρίς αμφισβήτηση καθώς λόγω της θέσης του, ως
«ειδικού», έχει την κοινωνική νομιμοποίηση να το κάνει. Έτσι το ζήτημα της
ονοματοθεσίας των χορών μπορεί να ιδωθεί ως μια μορφή γλωσσικής επιτέλεσης, απ’

6

Για τη σχέση ανάμεσα στη χρήση της γλώσσας και των τρόπων που αυτή αναπαράγει την κοινωνική

δομή μέσα στην οποία παράγεται και/ή νομιμοποιείται, βλ. Bourdieu (1999).
7

Για μία διαφωτιστική μελέτη σχετικά με την πολιτική διάσταση της χρήσης της γλώσσας και της

επιβολής εξουσίας στο ελληνικό παράδειγμα, βλ. Φραγκουδάκη (1993)
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όπου τα υποκείμενα μπορούν να αντλούν λέξεις και νοήματα για να κατασκευάσουν
και να διαπραγματευτούν τον κοινωνικό τους κόσμο.
Αν αυτό ενταχθεί στις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που
επικράτησαν στην περιοχή της Φλώρινας στη διάρκεια του 20ού αι και μέχρι σήμερα
και στο είδος των ρητορικών που κυριάρχησαν περί ελληνικότητας, είναι δυνατό να
μελετήσουμε το ρόλο των πολιτισμικών χαρακτηριστικών στη διαμόρφωση του
εθνικού πολιτισμού καθώς και τις πρακτικές της διδασκαλίας, διάδοσης και
θεατρικής παρουσίασης του χορού μέσα από τη διαδικασία της ονοματοθεσίας.

3. Ονοματίζοντας χορούς στην περιοχή της Φλώρινας: ηγεμονικοί λόγοι και
μορφές κοινωνικής δράσης
Στην ανάλυσή του για τη σχέση ανάμεσα στα βαφτιστικά ονόματα και τη
συγκρότηση της ταυτότητας ο Michael Herzfeld (1982) έχει τονίσει πως στο ζήτημα
της μελέτης της ονοματοθεσίας είναι αναγκαίο να συμπεριλάβουμε το κοινωνικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα. Για να κατανοήσει κανείς τις συνθήκες
δημιουργίας και χρήσης των «ονομάτων» των χορών στην περιοχή Φλώρινας, τόσο
σε δημόσιες, όσο και σε ιδιωτικές περιστάσεις, είναι αναγκαίο να περιγραφεί
συνοπτικά το πλαίσιο νοηματοδότησης των όρων που έχουν επικρατήσει να
παρατίθενται ως τα «ονόματα των χορών της Φλώρινας».8
Η περιοχή της Φλώρινας, εξαιτίας της συνύπαρξης ποικίλων πληθυσμών και
ετερόκλητων

πολιτισμικών

πρακτικών

στην

περιοχή

που

θεωρήθηκε

ως

υπονομευτική για την ανάδειξη της ομοιογένειας του εθνικού πολιτισμού, κέντρισε
καθυστερημένα (μετά το 1950) και επιφανειακά το ενδιαφέρον ερευνητών και
μελετητών του χορού.
Η δράση κρατικών ιδρυμάτων, μετά το 1950, η διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων, η ίδρυση πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών ομάδων και η
διάδοση της διδασκαλίας χορών εισήγαγαν τους ιδεολογικούς μηχανισμούς και τις
πρακτικές με τις οποίες οι τοπικές μουσικοχορευτικές πρακτικές συνδέθηκαν με τον
εθνικό πολιτισμό. Οι δημόσιες και ιδιωτικές περιστάσεις που περιλάμβαναν τοπικούς
χορούς θεωρήθηκαν ως τοπικές εκφράσεις και αναπαραστάσεις του εθνικού
πολιτισμού.
8

Για μία εκτενέστερη αναφορά στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο και στη νοηματοδότηση των

πρακτικών της διδασκαλίας και σκηνικής παρουσίασης των χορών στη Φλώρινα, βλ. Μάνος (2004β).
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Σε μία περιοχή με συμβιούντες για αιώνες ελληνόφωνους, σλαβόφωνους,
βλαχόφωνους, αρβανιτόφωνους, τουρκόφωνους και άλλους πληθυσμούς, οι όροι
αναφοράς των χορών που δεν ήταν στα ελληνικά και θεωρήθηκαν ότι δεν
αναδεικνύουν την ελληνικότητα και/ή προσιδιάζουν με αυτούς γειτονικών χωρών,
έπαψαν να χρησιμοποιούνται δημόσια. Όσα από τα «ονόματα» αυτά προέρχονταν
από διάφορους όρους των τοπικών σλαβικών και άλλων διαλέκτων αποδόθηκαν,
κατά λέξη και κατά νόημα στα ελληνικά.
Καταγράφηκαν ως η κυρίαρχη και αντιπροσωπευτική εκδοχή της χορευτικής
έκφρασης και επικράτησε να παρουσιάζονται, ήδη από τη δεκαετία του 1950, σε
προγράμματα διδασκαλίας χορών και σκηνικές παρουσιάσεις χορευτικών ομάδων σε
όλη τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο καθιερώθηκαν συγκεκριμένα «ονόματα» χορών τα
οποία υιοθετήθηκαν από όλες τις χορευτικές ομάδες της περιοχής και πολλές της
υπόλοιπης Ελλάδας.
Η χρήση των «ονομάτων» των χορών πολιτικοποιήθηκε εκ νέου, μετά το 1990,
με την έξαρση και ένταση της διαμάχης της Ελλάδας με την πΓΔΜ για τη χρήση του
ονόματος «Μακεδονία» και την εμφάνιση του πολιτικού κόμματος Ουράνιο Τόξο
που δήλωνε ότι εκπροσωπούσε την εθνική Μακεδονική μειονότητα στη βόρεια
Ελλάδα. Μέλη του κόμματος και πολιτιστικοί φορείς ιδεολογικά προσκείμενοι σε
αυτό χρησιμοποίησαν εργαλειακά την έννοια του πολιτισμού και, ανάμεσα σε άλλα
στοιχεία, τους τοπικούς χορούς στην ανάδειξη ενός διακριτού «μακεδονικού
πολιτισμού».9
Στην προσπάθειά τους να αναδείξουν ή να κατασκευάσουν τη διαφορετικότητα
του μουσικοχορευτικού πολιτισμού ανάμεσα στους «Μακεδόνες» και τους
«Έλληνες» της περιοχής έδωσαν έμφαση στη χρήση των σλαβικών όρων που
συνδέονταν με χορούς και τραγούδια. Η χρήση των «ονομάτων» των χορών στα
ελληνικά, ή στις τοπικές σλαβικές διαλέκτους, απέκτησε τεράστια πολιτική σημασία
και θεωρήθηκε ως δήλωση υπέρ ή κατά του ελληνικού κράτους και της ελληνικής
εθνικής ταυτότητας και, αντίστοιχα, ως δήλωση ταύτισης ή διαφοροποίησης από την
επίσημη εθνική εκδοχή (Manos 2003).

9

Για τη διαδικασία χρήσης του παρελθόντος και κατασκευής της ιστορικής μνήμης στην περιοχή της

Φλώρινας μετά το 1990, βλ. Μάνος (2010). Για μία ανθρωπολογική προσέγγιση του ζητήματος των
διεκδικήσεων του πολιτικού κόμματος Ουράνιο Τόξο στο πλαίσιο των πολιτικών της διαφοράς που
αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, βλ. Cowan (2001).
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Σε ένα πανηγύρι, ή σε κάποια από τις πάμπολλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που
οργανώνονταν στην περιοχή, θα μπορούσε να δει κανείς μία χορευτική παράσταση
τοπικών χορών η οποία να περιλαμβάνει τους χορούς Γερόντικο, Χασάπικο,
Αλωνιώτικο, Κόρη Ελένη και Λυτό. Θα μπορούσε να δει κανείς το ίδιο χορευτικό
πρόγραμμα να ανακοινώνεται με τους χορούς Στάρσκο, Ζάραμο, Παϊτούσκα, Λένο
Μόμε και Πουστσένο. Θα επρόκειτο για ταυτόσημο ή παρόμοιο πολιτισμικό υλικό
από κινήσεις, φορεσιές, μελωδίες και μουσικά όργανα.
Αν στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονταν ο χορός Μακεδονία Ξακουστή θα
επρόκειτο για μία σαφή επιλογή ταύτισης με την ελληνικότητα μέσα από τη χρήση
των «ονομάτων» καθώς η επιλογή του ελληνικού όρου θα αναδείκνυε την νομιμότητα
της εθνικής κυριαρχίας. Αντίθετα η επιλογή ενός σλάβικου όρου ή η παρουσίαση
χορών με τραγούδι στα σλάβικα και στίχους που έχουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα
μιλώντας για τη Μακεδονία που είναι χωρισμένη σε τρία μέρη, θα σήμαινε την
αμφισβήτηση της κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας για τον πολιτισμό.
Τα «ονόματα» και η χρήση τους λειτούργησαν ως μηχανισμοί οριοθέτησης των
πολιτισμών, οι οποίοι (πρέπει να) διακρίνονται διαχρονικά από πολιτισμική
καθαρότητα και ομοιογένεια. Η απαρίθμηση των χορών σε μία μεθοριακή περιοχή
της ελληνικής επικράτειας συνδέθηκε με την ιστορική μνήμη και το παρελθόν. Η
ένταση και διάδοση της χρήσης των σλάβικων όρων σε δημόσιες περιστάσεις
αμφισβήτησε την ικανότητα των καθιερωμένων ελληνικών «ονομάτων» να
οριοθετούν τη σχέση τους με το χρόνο, τον τόπο και την ιδέα της ελληνικότητας.
Το Πουστσένο ονομάστηκε Λεβέντικος, μετά έγινε Λυτός, και, πλέον, έχει
επικρατήσει να ονομάζεται και Πουστσένο και Λυτός. Η Γκάϊντα, ονομάστηκε και
Χασάπικο και, μετά το 1990, επικράτησε να ονομάζεται και με το σλάβικο όρο
Ζάραμο. Ο όρος Στάρσκο μεταφράστηκε ως Γερόντικος. Η κόρη ελένη ονομάστηκε
αρχικά Πεταλάκια το οποίο αντικατέστησε το Λένο Μόμε. Και η Ομορφούλα και η
Συμπεθέρα μεταφράστηκαν στα ελληνικά.
Η επιλογή των «ονομάτων» των χορών είναι μία πράξη διαμεσολάβησης
ανάμεσα σε τοπικού χαρακτήρα πολιτισμικές πρακτικές και στη φαντασιακή
κοινότητα εντός της οποίας γίνεται αποδεκτή ή όχι αυτή η πρακτική. Η σημασία των
χορών ως στοιχείου του εθνικού πολιτισμού νομιμοποιεί ή αναδεικνύει αυτόν που
ονοματοδοτεί. Σε περιπτώσεις που ένας χορός ή μια μελωδία θεωρούνται αμφίσημα,
είναι δυνατό να νομιμοποιηθούν, ανάλογα με το ποιος τα χορεύει, ή ποιος μουσικός
τα παίζει, ή ποια χορευτική ομάδα τα παρουσιάζει στο πρόγραμμά της.
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Όταν ένα άτομο ή μια χορευτική ομάδα χορεύει έναν τοπικό χορό με το όνομα
Χασάπικο τότε ο χορός προσλαμβάνεται ως ελληνικός. Όταν ο ίδιος χορός
παρουσιάζεται ως Ζάραμο, τότε αυτό θεωρείται πρόκληση στον ελληνικό του
χαρακτήρα. Όταν μια χορευτική ομάδα παρουσιάζει το χορό Κόρη Ελένη, το μήνυμα
που διαβιβάζει είναι ήταν ότι ο χορός είναι ελληνικός. Όταν κάποια άλλη χορευτική
ομάδα παρουσιάζει τον ίδιο χορό ως Λένο Μόμε τότε ο χορός γίνεται κατανοητός ως
μη ελληνικός.
Μπορεί οι μουσικοί να περιγράφουν μία μελωδία και έναν χορό με τον όρο Να
Μέντον, αναφερόμενοι στη μελωδία που χόρευε ο Μεθόδης, ωστόσο η εγγραφή της
μελωδίας σε δίσκο στα μέσα της δεκαετίας του 1990 απέκτησε επίσημη υπόσταση,
αφού αποδόθηκε με την ελληνοποιημένη απόδοση Του Μεθόδη.10
Πέρα από την ταξινομητική τους λειτουργία στα στοιχεία του πολιτισμού, η
επιλογή του «ονόματος» του χορού είναι μία πρακτική διαπραγμάτευσης κοινωνικών
σχέσεων και στρατηγική επιδίωξης πολιτικών στόχων. Η χρήση των όποιων
«ονομάτων» από τα άτομα μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις σε μέλη μιας οικογένειας,
ευρύτερες συγγενειακές ομάδες και να οδηγήσει σε εμπειρίες στιγματισμού,
κοινωνικής περιθωριοποίησης, κατάκρισης και απόρριψης εξαιτίας της κοινωνικά και
πολιτικά ευαίσθητης πολιτισμικής ιστορίας της ίδιας της διαδικασίας της
ονοματοθεσίας.11

4. Σύνοψη - Συμπεράσματα
Η ανακοίνωση ανέδειξε κάποια από τα προβλήματα που προκύπτουν από την
περίπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις κατεστημένες αντιλήψεις για την
ονοματοθεσία των χορών, τα προτάγματα της εθνικής ιδεολογίας, το πολιτισμικό
νόημα των λέξεων και τις επιλογές των ατόμων και των ομάδων κατά τη διάρκεια
περιστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακό χορό.
Η μελέτη της ονοματοθεσίας υποδεικνύεται ως ένα εθνογραφικά γόνιμο πεδίο
για την κατανόηση τόσο της ίδιας της χορευτικής πράξης, όσο και του
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στο οποίο αυτή επιτελείται. Τα «ονόματα» των
χορών

10

χρησιμοποιούνται

ως

μέσο

μετάδοσης

πληροφοριών

και

τρόποι

Βλ. Παπακώστας (2013) για ανάλογα παραδείγματα της διαπραγμάτευσης ταυτοτικών διαδικασιών

από μουσικούς της Ηράκλειας Σερρών.
11

Για ένα εθνογραφικό παράδειγμα από την Ανατολική Μακεδονία, βλ. Ρόμπου-Λεβίδη (2016).
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αναπαράστασης των κατά τόπους εκφράσεων του εθνικού πολιτισμού και των
αντίστοιχων πληθυσμών που τον εκφράζουν. Η χρήση τους παράγει μορφές δράσης
που προσδιορίζονται από την εθνική ιδεολογία και αναδεικνύει στάσεις και
τοποθετήσεις των κοινωνικών υποκειμένων μέσα στις οποίες παράγεται και βιώνεται
η ταύτιση ή η αποστασιοποίηση από την ιδέα του τι είναι εθνικό.
Στη θεατρική παρουσίαση του χορού, οι επιλογές των χορών και των
«ονομάτων» τους, οι στάσεις και τα νοήματα καθορίζονται από τις αποφάσεις του
χοροδιδασκάλου, των υπεύθυνων του πολιτιστικού συλλόγου, των διοργανωτών, των
μουσικών, και συνδέονται με τις ιδεολογικές τους τοποθετήσεις, τις αισθητικές τους
αντιλήψεις και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο.
Σε άλλες πηγαίες περιστάσεις χορού, ο τρόπος που οι ίδιοι οι άνθρωποι
προσλαμβάνουν το χορό και τις πρακτικές του είναι περιστασιακός και ποικίλος, και,
κατά συνέπεια, και οι όροι αναφοράς στους χορούς είναι σχετικοί, χωρίς σταθερούς
κανόνες και περιγραφικοί. Οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα δρουν μέσα στο χορό
διαφέρουν από κατάσταση σε κατάσταση, στο πλαίσιο της ίδιας κοινωνίας, και από
δρων υποκείμενο σε δρων υποκείμενο, στο πλαίσιο της ίδιας κατάστασης, καθώς
υπεισέρχονται και ιδιοσυγκρασιακές συνήθειες, προτιμήσεις και ερμηνείες. 12
Τα

παραδείγματα

που

αναφέρθηκαν

δεν

αρνούνται

τη

χρησιμότητα

κατηγοριοποίησης των χορών, ούτε αγνοούν τα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα
μέσα στα οποία επιλέγονται τα διάφορα «ονόματα» των χορών, ούτε απορρίπτουν τις
επικρατούσες ονομασίες. Οι αλλαγές στο «όνομα» ενός χορού, η μη χρήση και η
αποφυγή «ονομάτων» και η διάκριση ανάμεσα σε «ονόματα» που χρησιμοποιούνται
σε δημόσιες και ιδιωτικές περιστάσεις αναδεικνύουν διαστάσεις των προβλημάτων,
των περιορισμών και των αντιφάσεων που προκύπτουν από τους τρόπους
κατηγοριοποίησής τους.
Σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, η αντίληψη που θεωρεί τις τοπικές
πρακτικές του χορού «προβληματικές» εθνικά, αν δεν ταιριάζουν στο κυρίαρχο
εθνικό γλωσσικό μοντέλο, μετατρέπει τη χρήση των «ονομάτων» τους σε μία
παραβατική και επικίνδυνη επιλογή για άτομα και ομάδες. Σε επιστημολογικό
επίπεδο μας υπενθυμίζει ότι οι λέξεις δεν μπορούν να παρέχουν πάντα έναν ακριβή
οδηγό για την περιγραφή, το νόημα και το συμβολισμό των χορών όταν γίνεται
12

Για μία σειρά από εθνογραφικά παραδείγματα από διάφορα μέρη του κόσμου, βλ. ενδεικτικά,

Kringelbach και Skinner (2012); Spencer (1985); Williams (2004); Wulff (2015).
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προσπάθεια να αποδοθεί λεκτικά μια μη-λεκτική πράξη. Εννοιολογικά, τέλος, μας
εμπλέκει στην πολιτικοποίηση του πολιτισμού και μας αφαιρεί το μεθοδολογικό
πλεονέκτημα της μελέτης των διαδικασικών συγκρότησης της ομοιότητας και της
διαφοράς.
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Αικατερίνη Σ. Μάρκου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
amarkou@he.duth.gr

Résumé
Jusqu’au début de la décennie 1990 la Thrace grecque représentait une région isolée
et marginale du fait d’un passé historique qui a été formé en relation aux inspirations
nationalistes de trois pays: Grèce, Bulgarie, Turquie. La gestion difficile de la
question identitaire nationale par les trois pays aboutait à l’adoption des politiques
obsédées par la peur face à «l’autre national» considéré comme ennemi potentiel. La
chute du rideau de fer et les changements socio-économiques dans le paysage
balkanique ont conduit à la révision des politiques étatiques par les trois pays durant
la dernière décennie du 20ème siècle jusqu’aujourd’hui et à l’ouverture des frontières
permettant la circulation des personnes et des biens. Dans la présente étude je vais
focaliser: 1) sur la zone montagneuse de Xanthi à la frontière avec la Bulgarie et 2)
sur la région dite tri-nationale du district d’Evros. Ce que je propose de voir ici, ce
sont les effets des politiques d’ouverture des frontières, c’est-à-dire la réalité sociale
dans l’espace frontalier thrace et la dynamique transfrontalière qui comprend les
échanges socio-économiques et linguistiques, la circulation entre les populations, la
mobilité de la main d’œuvre, les activités culturelles ainsi que les transformations sur
la notion d’altérité.
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1. Εισαγωγή
Το ζήτημα των συνόρων και των διασυνοριακών ταυτοτήτων αποτελεί ένα πεδίο
έρευνας πολυδιάστατο και περίπλοκο1 κυρίως γιατί πρόκειται για ένα πεδίο σε διαρκή
εξέλιξη εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στις οποίες οδηγούν οι μετακινήσεις
(αναγκαστικές και εθελούσιες) των πληθυσμών, οι μεταβαλλόμενες οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες, που έχουν ως αποτέλεσμα να βάζουν σε νέο πλαίσιο όχι μόνο τις
σχέσεις μεταξύ εθνών-κρατών σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, αλλά και τη
σχέση μεταξύ τοπικού και εθνικού, όπως και τη νοηματοδότηση των συνόρων από τα
ίδια τα μεθοριακά υποκείμενα σε ένα ρευστό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον.
Ήδη από το 1989, με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, την κατάρρευση
της Σοβιετικής Ένωσης και τη διάλυση των κομμουνιστικών καθεστώτων στα
Βαλκάνια, παρατηρείται μια έκρηξη στο χώρο των κοινωνικών επιστημών όπου το
θέμα των συνόρων θέτει υπό έλεγχο και επανεξέταση τα μεθοδολογικά τους εργαλεία
και τις σταθερές που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.2 Έρχεται λοιπόν

1

Η διεθνής βιβλιογραφία σήμερα καλύπτει πολλές πτυχές της έρευνας για τα σύνορα: το σύνορο ως

σύμβολο της εδαφικής κυριαρχίας και της εθνικής ιδεολογίας (Prescott 1987; Donnan & Wilson 1999),
η πολιτισμική και κοινωνική διάσταση των συνόρων και η πρόσληψή τους από τα άτομα που
κατοικούν στα σύνορα (Donnan & Wilson 1994; Rösler & Wendl 1999; Μάνος 2014), η διαδικασία
της «αποεδαφικοποίησης» πολιτισμών και ταυτοτήτων (Appadurai 2003) και ο αντίκτυπός της στις
μεθόριες περιοχές σε συνθήκες έντονης διασυνοριακής κινητικότητας. Με άλλα λόγια, η αποδόμηση
και η επαναδόμηση των σχέσεων μεταξύ: έθνους-κράτους, τοπικών μεθοριακών κοινωνιών στο
πλαίσιο διεθνικών και παγκοσμιοποιημένων συνθηκών (Wilson & Donnan 1998; 2006), κάτι που στην
πραγματικότητα αναδεικνύει τη δυναμική των μεταξύ τους σχέσεων και, κατά συνέπεια, τις
μετατοπίσεις της εθνογραφικής πρακτικής και μεθόδου (Nitsiakos 2010; Manos 2010).
2

Οι επιστημονικές μελέτες για τις μεθόριες περιοχές της Ελλάδας σημειώνουν μια σημαντική εξέλιξη

τα τελευταία χρόνια. Είτε πρόκειται για μονογραφίες είτε για συλλογικούς τόμους, η συμβολή τους
είναι πολύ σημαντική στη μελέτη των συνόρων και οι περισσότερες εντάσσονται στο πεδίο της
πολιτικής ανθρωπολογίας ή των ειδικών κλάδων όπως αυτών της ανθρωπολογίας - εθνολογίας των
συνόρων, των ταυτοτήτων και του χώρου. Οι αναφορές που ακολουθούν δεν μπορεί παρά να είναι
ενδεικτικές. Αρκεί να σημειωθεί ότι και μόνο οι δημοσιεύσεις των πρακτικών του Θερινού Σχολείου
της Κόνιτσας περιέχουν έναν σημαντικό αριθμό άρθρων σχετικών με τη μελέτη των συνόρων και
αποτελούν προϊόν επιτόπιων ερευνών κυρίως στην ελληνοαλβανική συνοριακή ζώνη. Για τις
δημοσιεύσεις αυτές, βλ. www.border-crossings.eu/publications/konitsa-summer-school-proceedings
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στην επιφάνεια το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του «εμείς» και των «άλλων»,
του εθνικού χώρου και των ορίων του, της σχέσης του τοπικού εαυτού με τον εθνικό
εαυτό, των διασυνοριακών σχέσεων και της αλληλεπίδρασης από τη μια και την άλλη
πλευρά των συνόρων.
Στην παρούσα εισήγηση εστιάζω το ενδιαφέρον μου στη συνοριακή περιοχή της
ελληνικής Θράκης, συγκεκριμένα στα βόρεια του νομού Ξάνθης και στο Τρίγωνο του
νομού Έβρου. Αυτό που με απασχολεί είναι ο επαναπροσδιορισμός των
διασυνοριακών ταυτοτήτων εξαιτίας της νέας κινητικότητας ως αποτέλεσμα του
ανοίγματος των συνόρων (τα πέντε τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και
Βουλγαρίας), η επίδραση στις συλλογικές αναπαραστάσεις των κατοίκων από τη μια
και την άλλη πλευρά των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη και το βάρος της ιστορίας
στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.
Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζεται και το ζήτημα των κοινωνικών, πολιτισμικών
και οικονομικών ανταλλαγών, καθώς και των γλωσσικών ανταλλαγών κατά τη
διάρκεια των επαφών των διαφόρων ομιλητών στα σύνορα. Τα στοιχεία που
παραθέτω αφορούν το διάστημα 2013 μέχρι σήμερα που συνεχίζω να επισκέπτομαι
τη διασυνοριακή ζώνη χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η περιοχή της Ροδόπης και της
νέας διόδου προς το Κίρτζαλι που άνοιξε το Φεβρουάριο του 2014 (σταθμός Τζέπελ).
Πρόκειται για τις πρώτες καταγραφές από τις παρατηρήσεις μου διασχίζοντας τα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και από τις συνομιλίες που είχα με τους κατοίκους
της συνοριακής περιοχής, πράγμα που σημαίνει ότι η μελέτη περίπτωσης (πχ.
περίπτωση συγκεκριμένου χωριού) ή προσωπικών ιστοριών είναι μια εργασία σε
εξέλιξη προκειμένου να εμβαθύνω μελλοντικά σε ερωτήματα που θα απαντούν στον
τρόπο που οι τοπικές εθνοτικές ιδιαιτερότητες (ταυτότητες) [π.χ. Γκαγκαούζοι,
Αρβανίτες,

απόγονοι προσφύγων

από

τη Βουλγαρία,

κλπ.]

αντιδρούν

ή

αλληλεπιδρούν στο διασυνοριακό πεδίο. Με αυτό θέλω να πω ότι οι διαπιστώσεις
μου αφορούν τη γενική κατηγορία Έλληνες και Βούλγαροι και πώς αυτές οι εθνικές
ταυτότητες συναντώνται στα σύνορα.

Άλλες σχετικές μελέτες είναι, για παράδειγμα, αυτές των: Νιτσιάκος 2010; Green 2005; 2014; Αυδίκος
2007; 2010; Darques, Deslondes & Lory 2008; Koutsou & Petrou 2008; Mihaylova 2005;
Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου & Γούναρης 2008.
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2. Ξάνθη-Ζλάτογκραντ: από τη μια και την άλλη πλευρά των συνόρων
Αναφορικά με τη συνοριακή περιοχή της Ξάνθης - Βουλγαρίας, στις 15 Ιανουαρίου
του 2010 εγκαινιάστηκε ο μεθοριακός σταθμός του Αγίου Κωνσταντίνου και το
άνοιγμα του δρόμου Ξάνθης-Εχίνου-Θερμών προς το Ζλάτογκαντ της Βουλγαρίας.3
Τα πρώτα κύματα των μετακινούμενων από τη μια και την άλλη πλευρά των συνόρων
απαντούσαν στην περιέργεια να δουν τι και ποιος βρίσκεται πίσω από τα σύνορα. Το
Ζλάτογκραντ για τους κατοίκους της Ξάνθης (αλλά και της Δράμας και της Καβάλας)
έγινε ένας προορισμός για μονοήμερη εκδρομή και για αγορά φθηνών ειδών
(βενζίνης, ηλεκτρικών ειδών, γεωργικών μηχανημάτων, κλπ) καθώς και φθηνής
ψυχαγωγίας, ειδικά για τους συνταξιούχους. Σημειώνω επίσης, και το ενδιαφέρον των
επισκεπτών για τη νυχτερινή ζωή σε μπαρ του Ζλάτογκραντ, ως τόπου για παράνομο
έρωτα.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Eλλήνων επισκεπτών, σχετικά με τους κατοίκους
του Ζλάτογκραντ, φαίνεται ότι αναπαράγουν την προϋπάρχουσα αντίληψη για τους
Βούλγαρους γενικότερα, ότι δηλαδή πρόκειται για έναν λαό που έχει μείνει πίσω,
λόγω κυρίως της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε για χρόνια στη Βουλγαρία,
ότι η ασθενής οικονομική κατάσταση δεν τους επιτρέπει την κατανάλωση διαφόρων
αγαθών και την απόλαυση ανέσεων, κάτι που ισοδυναμεί με πολιτισμική
καθυστέρηση. Όσο για τις γλωσσικές ανταλλαγές μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων,
παρατηρείται περισσότερο η πρόθεση συνεννόησης στην ελληνική από τους
Βούλγαρους, παρά το αντίθετο.
Αυτοί οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα και μπορούν να συνεννοηθούν με
τους Βούλγαρους είναι οι Πομάκοι εξαιτίας της γλωσσικής συγγένειας της
τυποποιημένης-επίσημης βουλγαρικής με τα πομάκικα. Ωστόσο, η γλωσσική
συγγένεια αντιμετωπίζεται από τους ίδιους τους Πομάκους αρνητικά, δεν αποτελεί
δηλαδή γι αυτούς στοιχείο που οδηγεί στην πολιτισμική ταύτιση με τους
Βούλγαρους. Η ιστορική παράμετρος και η τραυματική εμπειρία του παρελθόντος με
τις πολιτικές αφομοίωσης από το επίσημο βουλγαρικό κράτος4 λειτουργούν
3

Πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί, το Νοέμβριο του 1995, η κατάργηση της τελευταίας
«μπάρας», η οποία υπήρχε λίγο πριν το χωριό Εχίνος και λειτουργούσε ως σημείο ελέγχου για τους
εισερχόμενους επισκέπτες αλλά και για τους Πομάκους κατοίκους της περιοχής, που ήταν γνωστή ως
«επιτηρούμενη ζώνη». Η ελεύθερη διακίνηση και μια σειρά άλλων μέτρων που είχαν ως στόχο την
αποκατάσταση των διακρίσεων και αδικιών σε βάρος της μειονότητας, αποτέλεσαν το νέο πλαίσιο της
αναθεωρημένης μειονοτικής πολιτικής από την πλευρά του ελληνικού κράτους.
4
Αναφορές σχετικές για την κατάσταση στην ορεινή περιοχή και τους Πομάκους κατά την περίοδο της
βουλγαρικής κατοχής, βλ. Featherstone, Παπαδημητρίου, Μαμαρέλης & Νιάρχος 2013: 173-236.
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αποτρεπτικά, ώστε η γλωσσική εγγύτητα να θεωρείται άσχετη με την ιδέα της
πολιτισμικής εγγύτητας με τους ανθρώπους από την άλλη πλευρά των συνόρων.5
Οι Πομάκοι της ορεινής περιοχής της Ξάνθης είναι ο κοντινότερος γεωγραφικά
πληθυσμός με τους κατοίκους του Ζλάτογκραντ. Από τα λεγόμενα των Πομάκων,
φαίνεται ότι υπάρχουν συχνές επαφές με τους κατοίκους της άλλης πλευράς, και
επισκέπτονται το Ζλάτογκραντ για τους ίδιους λόγους που το επισκέπτονται και οι
υπόλοιποι Ξανθιώτες. Οι αναφορές σε συναντήσεις Πομάκων που έχουν σκοπό τη
συνεύρεση με πιθανούς συγγενείς στην άλλη πλευρά των συνόρων, τις περισσότερες
φορές αφήνονται να εννοηθούν. Είναι σπάνιο να μιλήσει κάποιος με άνεση για ένα
τέτοιο γεγονός. Η επιφυλακτικότητα και η διακριτική αλλαγή θέματος αποτελούν τη
συνήθη στάση των Πομάκων κάθε φορά που τίθεται το ερώτημα, αν και είναι
παραπάνω από βέβαιο ότι με το άνοιγμα των συνόρων ήρθαν σε επαφή συγγενείς από
τη μια και την άλλη πλευρά των συνόρων. Από τις ελάχιστες αναφορές πάνω σ’ αυτό
το θέμα, σε μια συζήτηση που είχα με Πομάκο της ορεινής περιοχής της Ξάνθης, μου
είπε ότι πολλές οικογένειες που ήταν συγγενείς ή γείτονες πριν τη χάραξη των
συνόρων, στη συνέχεια, και αφού χαράχτηκαν τα πολιτικά σύνορα, πολλοί από
αυτούς που εντάχθηκαν στο βουλγαρικό κράτος μετακινήθηκαν από το Ζλάτογκραντ
σε άλλες περιοχές μέσα στη Βουλγαρία ή έφυγαν στην Τουρκία, εννοώντας ότι
χάθηκαν τα ίχνη τους.
Οι περιγραφές των Πομάκων για τους κατοίκους του Ζλάτογκραντ και
γενικότερα για τους Βούλγαρους, μοιάζουν με αυτές μιας μεγάλης μερίδας των
κατοίκων της Ξάνθης που τους θεωρούν καθυστερημένους, απολίτιστους και
επικίνδυνους. Το γεγονός ότι με τα κύματα των πρώτων επισκεπτών από τη
Βουλγαρία προς την Ξάνθη παρατηρήθηκαν σε έντονο βαθμό διαρρήξεις σπιτιών σε
πομακικούς

οικισμούς,

ενίσχυσε

την

πεποίθηση

των

Πομάκων

για

την

επικινδυνότητα αυτών των ανθρώπων σε σημείο να αναπαράγεται και να
ενδυναμώνει η δυσμενής στάση απέναντί τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
σημειώσω, ότι και ο τοπικός ελληνόφωνος τύπος με την κινδυνολογία του ενίσχυε
μια γενικευμένη αρνητική αντίληψη με τον τονισμό της παραβατικότητας διαφόρων
μικροεμπόρων που διακινούν παράνομα διάφορα προϊόντα. Η δυσαρέσκεια των
ορεινών κατοίκων, δηλαδή των Πομάκων, εκφράζεται και με μια απογοήτευση όσον
5

Εκτενέστερη ανάλυση για τις γλωσσικές επιλογές των Πομάκων ως μέρος της πολιτικής διαχείρισης
της ταυτότητάς τους, όπως και για το ζήτημα της ανάδυσης της πομακικής ταυτότητας κατά την
τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, βλ. Μarkou 2002; 2008; Μάρκου 2003; 2010.
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αφορά στην προσδοκία κέρδους από το πέρασμα των επισκεπτών: «δεν αγοράζουν
τίποτα από τα μαγαζιά μας, ούτε ένα μπουκάλι νερό. Περνούν με τα αυτοκίνητά τους
χωρίς μια στάση για να πιουν έναν καφέ…».
Όσον αφορά τους Βούλγαρους που έρχονται στο θρακικό έδαφος, από τη μια
μεριά είναι αυτοί που αναζητούν εργασία και, ήδη, στην περιοχή μετράμε έναν
ορισμένο αριθμό οικονομικών μεταναστών που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα ή
στον τομέα των υπηρεσιών. Από την άλλη μεριά, είναι οι πιο ευκατάστατοι
Βούλγαροι που έχουν ως προορισμό τις διακοπές ή τις επενδύσεις, αλλά και αυτοί
που έρχονται συχνά μόνο για μια μονοήμερη ή διήμερη παραμονή στην πόλη της
Ξάνθης με σκοπό την ψυχαγωγία, τα ψώνια, κλπ. Είναι πάρα πολύ έντονη η
διαφήμιση και η προβολή της Θράκης, μέσω των ΜΜΕ και των επίσημων
βουλγαρικών πολιτικών, ως επίγειου παραδείσου και τόπου για ιδανικές διακοπές. Οι
διαφημίσεις αναφορικά με την πώληση ακινήτων κυριαρχούν τόσο στην πόλη του
Σμόλυαν όσο και στο Ζλάτογκραντ. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και αγοράς
ακινήτων κάνει τους Έλληνες της περιοχής να μιλάνε συχνά για «μια εισβολή των
Βουλγάρων με προθέσεις όχι πάντα αθώες…».
Όπως όλα δείχνουν, η βουλγαρική πολιτική έχει επενδύσει πάρα πολύ στον
τομέα του τουρισμού, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις πόλεις που
συνορεύουν με τις γειτονικές χώρες. Η διάνοιξη και μιας άλλης οδικής αρτηρίας που
θα συνδέει το Δημάριο-Ρούντοζεμ και Σμόλυαν είναι στα σχέδια ανάπτυξης της
περιοχής. Και ενώ ο δρόμος που ενώνει Σμόλυαν και Ρούντοζεμ έχει αποπερατωθεί,
μένει να ολοκληρωθεί ο δρόμος Δημάριο-Ρούντοζεμ. Αρκετά οικόπεδα στην
παραλιακή ζώνη της Ξάνθης έχουν αγοραστεί τα τελευταία χρόνια από
ευκατάστατους Βούλγαρους ως αποτέλεσμα των κινήτρων που προωθεί η
βουλγαρική επίσημη πολιτική αλλά και των συνθηκών της ελληνικής οικονομικής
κρίσης κάτω από τις οποίες πολλοί Ξανθιώτες αναγκάζονται να πουλήσουν οικόπεδα
τα οποία προορίζονταν για μελλοντικές θερινές κατοικίες. Όσον αφορά τους Έλληνες
επενδυτές στη Βουλγαρία, είναι γνωστή η μεταφορά πολλών επιχειρήσεων στο
βουλγαρικό έδαφος πολύ πριν την οικονομική κρίση. Έχει επισημανθεί άλλωστε, ο
κυρίαρχος ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων ως φορέων της τεχνογνωσίας και της
ανάπτυξης για τις τοπικές βουλγαρικές κοινωνίες (Darques, Deslondes & Lory 2008;
Labrianidis, Todorov, Agelopoulos, Voutira, Kolarov & Vogiatzis 2012), έτσι ώστε η
περίοδος από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 2000
να χαρακτηρίζεται από την εξαγωγή του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια, η
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οποία με την παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετούσε τη νέα οικονομική
πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς. Σε αντίθεση, η ελληνική θρακική περιοχή,
την ίδια περίοδο αποδυναμώθηκε ως προς τον τομέα των επιχειρηματικών
επενδύσεων και δραστηριοτήτων οι οποίες ατόνησαν ακόμη περισσότερο την περίοδο
της κρίσης. Μέχρι στιγμής, δε διαθέτουμε ποσοτικά δεδομένα αναφορικά με τις
επιπτώσεις που έφεραν οι αλλαγές των οικονομικών παραμέτρων στην Ελλάδα, ιδίως
μετά το 2010, στο πεδίο των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των συνοριακών
τοπικών κοινωνιών Ελλάδας και Βουλγαρίας. Μένει να διερευνηθούν οι μεταβολές
οικονομικής ισχύος οι οποίες συνοδεύονται συνήθως από αντίστοιχες αλλαγές ως
προς τον τρόπο αντίληψης του «άλλου».
Εκτός από την οικονομική διάσταση του ανοίγματος των συνόρων, υπάρχει και
η διάσταση των πολιτισμικών σχέσεων, οι οποίες στηρίζονται θεσμικά με την
αδελφοποίηση πόλεων από τη μια και την άλλη πλευρά των συνόρων. Οι
αδελφοποιήσεις ή διδυμοποιήσεις μεταξύ δήμων και κοινοτήτων έχοντας ως στόχο τη
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους και τη συνειδητοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής
ταυτότητας,6 αποτελούν μια πραγματικότητα στην ελληνοβουλγαρική περιοχή και
συγκεκριμένα η αδελφοποίηση μεταξύ του δήμου Ξάνθης και του δήμου Σμόλυαν,
που υπογράφηκε το 1995. Στο πλαίσιο αυτό ωστόσο, αναπτύσσονται πολύ
συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως είναι οι διοργανώσεις φεστιβάλ μεταξύ των
γειτονικών δήμων (Σμόλυαν-Ξάνθης) με τη συμμετοχή χορευτικών ή μουσικών
συνόλων ακόμη και με την οργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας ή ζωγραφικής που
περιορίζονται σε ορισμένες χρονικές περιόδους, όπως με την ευκαιρία των Γιορτών
της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης ή στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές την περίοδο του
Καρναβαλιού. Όπως έχουν παρατηρήσει και άλλοι ερευνητές (Darques, Deslondes,
Lory 2008), ο θεσμός δεν απαντά σε μια ουσιαστική διασυνοριακή αλληλεπίδραση
των πληθυσμών, αλλά σε μια τυπική συνεργασία των δήμων μέσω της υλοποίησης
κοινών projects προκειμένου να απορροφήσουν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πέρα όμως, από αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν θεσμικό χαρακτήρα, αξίζει

6

Η κοινωνική ανθρωπολόγος Ελένη Παπαγαρουφάλη, αναπτύσσοντας τον προβληματισμό της πάνω
στο θέμα των αδελφοποιήσεων-διδυμοποιήσεων, επισημαίνει την παιδαγωγική και, κυρίως, τη
ρυθμιστική και ηθικοποιητική ισχύ των όρων, οι οποίοι μπορούν να ιδωθούν ως μια μορφή
βιοπολιτικής πειθαρχίας η οποία επιτελείται με φαινομενικά ειρηνικά, ειρηνευτικά και «παραγωγικά»
μέσα. Πολλά ερωτήματα άλλωστε δημιουργούνται ως προς είδος της διακυβέρνησης και των
πολιτικών υποκειμενικοτήτων που διαμορφώνονται, όπως και για τη νέα κατανομή εργασίας που
λαμβάνει χώρα σε αυτές τις «τοπικά» διαμορφούμενες «[παν-]ευρωπαϊκές οικογένειες». Βλ.
Παπαγαρουφάλη 2009.
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να σημειώσουμε την κινητικότητα μουσικών και τραγουδιστών/τραγουδιστριών από
τη Βουλγαρία που είτε ασκούν το επάγγελμα στους δρόμους της πόλης της Ξάνθης
είτε συμμετέχουν σε πανηγύρια στη γύρω περιοχή ακόμη και στην ορεινή σε γιορτές,
όπως το Χεντρελέζ.7

3. Τρίγωνο Έβρου
Στο νομό Έβρου υπάρχουν τρία σημεία εισόδου και εξόδου που επιτρέπουν την
επικοινωνία μεταξύ των τριών χωρών: Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. 1) Κήποι,
2) Καστανιές, 3) Ορμένιο (άνοιγμα από το 1989) και 4) Κυπρίνος (ο άξονας
Κυπρίνος-Ιβαίλοβγκραντ άνοιξε το Σεπτέμβριο του 2010). Το οδικό δίκτυο είναι
πολύ καλύτερο σε σχέση με εκείνο της Ξάνθης. Η κίνηση είναι αυξημένη και η
επέκταση της Εγνατίας οδού μέχρι τα βόρεια του νομού (Αρδάνιο-Ορμένιο) που θα
πραγματοποιηθεί μελλοντικά θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις.
Άμεση συνέπεια του ανοίγματος των συνόρων ήταν κυρίως η εισαγωγή
βουλγάρικου εργατικού δυναμικού στην περιοχή. Πριν την οικονομική κρίση, την
οποία βιώνουμε έντονα σήμερα, η περιοχή υποδέχτηκε έναν ορισμένο αριθμό
Βούλγαρων εποχικών εργατών που δούλευαν στα χωράφια. Σύμφωνα με τις
ερευνήτριες Κουτσού και Πέτρου (Koutsou & Petrou 2008) οι οποίες διεξήγαγαν την
έρευνά τους το διάστημα μεταξύ 2000 και 2006 στην περιοχή του Τριγώνου, 455
Βούλγαροι έφτασαν το 2005 για να εργαστούν, χωρίς να υπολογίζονται οι
Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας των οποίων ο αριθμός εκτιμάται από 150 μέχρι 200
άτομα το χρόνο. Οι καλλιέργειες του σιταριού, του καλαμποκιού, του ζαχαρότευτλου,
του βαμβακιού και κυρίως των σπαραγγιών επωφελήθηκαν των χρηματοδοτήσεων
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και το εισαγόμενο εργατικό δυναμικό ήταν μια
καλή ευκαιρία για τους παραγωγούς να αυξήσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με
άλλα λόγια, η παρουσία των Βούλγαρων αγροτών εργατών επέτρεψε την
αναζωογόνηση της τοπικής παραγωγής. Αυτή η ανάπτυξη8 μειώθηκε μετά από τις

7

Χεντρελέζ ή εντρελές γιορτάζεται στις 6 Μαΐου και συμπίπτει με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Δεν
πρόκειται ωστόσο για θρησκευτική γιορτή και τη μέρα αυτή γίνονται πανηγύρια σε διάφορα χωριά, με
πιο γνωστά αυτά των Θερμών και των Σατρών.
8
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γκιντίδη (Γκιντίδης 2011: 220-237), ο οποίος πραγματοποίησε την έρευνά
του στον Έβρο κατά τα έτη 2005-2009, «ο οικονομικός ρεαλισμός που κυριάρχησε τη δεκαετία του
2000 διαμόρφωσε έναν νέο οικονομοκεντρικό εθνικισμό αυτόν της ‘ισχυρής Ελλάδας’, διατηρώντας
τη δυναμική του εθνικού συμφέροντος και την αυτοαναπαράσταση της επιχειρηματικής δράσης ως
εθνικά ωφέλιμης». Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη υπό τις συνθήκες του οικονομικού ρεαλισμού, με την
ευρωπαϊκή ενίσχυση μέσω των προγραμμάτων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης –μετέπειτα ΕΣΠΑ–,
προγράμματα INTERREG), μετέτρεψε τους δυνάμει αντιπάλους (Τούρκους και Βούλγαρους) σε
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αλλαγές της ευρωπαϊκής πολιτικής και της κρίσης που ακολούθησε, σε σημείο που
οδήγησε την τοπική οικονομία σε μαρασμό. Οι καλλιέργειες στις οποίες αναφέρθηκα
πιο πάνω, στις μέρες μας έχουν ελαττωθεί ή εξαφανιστεί (λίγο βαμβάκι, ενώ η
καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων αντικαταστάθηκε με την καλλιέργεια του ηλίανθου
που χρησιμοποιείται ως βιοκαύσιμο). Η μόνη αποδοτική καλλιέργεια είναι αυτή των
σκόρδων στο χωριό Καβύλη στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα.
Η έλευση των Βούλγαρων εργατών και εργατριών είχε σαν αποτέλεσμα την
αλλαγή στην οργάνωση της εργασίας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι
γυναίκες των τοπικών παραγωγών αποσύρθηκαν από τις γεωργικές εργασίες με
αποτέλεσμα η οργάνωση της εργασίας να στηρίζεται στην αλληλοβοήθεια μεταξύ
των παραγωγών οι οποίοι δάνειζαν τους Βούλγαρους εργάτες και τις Βουλγάρες
εργάτριες ο ένας στον άλλο διατηρώντας για τους ίδιους τον τίτλο του αφεντικού.
Επίσης, οι μικτοί γάμοι των Ελλήνων αντρών με τις Βουλγάρες γυναίκες έδωσαν μια
λύση στο δημογραφικό της περιοχής. Η παρουσία των γυναικών από τη Βουλγαρία
αποτελεί ένα σημαντικό δομικό στοιχείο στο κοινωνικο-οικονομικό τοπικό σύστημα.
Οι Βουλγάρες γυναίκες δείχνουν μια καταπληκτική ικανότητα γλωσσικής και
πολιτισμικής προσαρμογής όταν εγκαθίστανται στην περιοχή. Μαθαίνουν γρήγορα τα
ελληνικά και εργάζονται σκληρά προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
οικογένεια του συζύγου ή το χωριό. Δε βλέπουν θετικά το ότι οι Ελληνίδες
εγκαταλείπουν τα χωράφια και δεν εργάζονται, θεωρούν δε, ότι είναι εξαρτημένες
από τους άντρες αλλά και ότι οι επιλογές τους δε βοηθούν ούτε την οικιακή ούτε την
τοπική οικονομία.
Χωρίς αμφιβολία, η έλευση των Βούλγαρων εργατών και εργατριών
λειτούργησε ως μοχλός ανάπτυξης σε οικονομικό και δημογραφικό επίπεδο. Οι
αλλαγές αυτές ωστόσο δεν εκτιμώνται θετικά από τους ντόπιους οι οποίοι φαίνονται
επιφυλακτικοί απέναντι στους Βούλγαρους γείτονες9 παρά το γεγονός ότι έρχονται σε

συνεργάτες διαμορφώνοντας νέες αναπαραστάσεις (του ισχυρού Έλληνα έναντι των γειτόνων) εντός
του πλαισίου του διασυνοριακού ρεαλισμού εθνικά ωφέλιμου για τη Θράκη.
9
Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια γενικότερη εκτίμηση μετά από συνομιλίες που είχα με Εβρίτες
της περιοχής. Διαφορετική και περισσότερο θετική φαίνεται να είναι η στάση των κατοίκων του
χωριού Πετρωτά απέναντι στους Βούλγαρους. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επισκέψεών μου στην
περιοχή, αρκετές φορές κάτοικοι άλλων χωριών, αποκάλεσαν τους κατοίκους των Πετρωτών
Βούλγαρους (α.., αυτοί είναι Βούλγαροι…). Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Αυδίκο, ο οποίος
πραγματοποίησε την έρευνά του κατά τα έτη 1998-2000 συμμετέχοντας στο διασυνοριακό πρόγραμμα
INTERREG II, η περίοδος μετά τη λήξη του Ψυχρού πολέμου διευκόλυνε την αποκατάσταση των
σχέσεων και την επανάκτηση της κοινής μνήμης μεταξύ των κατοίκων των Πετρωτών και των
κατοίκων του Μάλκο Γκραντίστε, πράγμα στο οποίο συνέβαλε και η ενίσχυση των πολιτισμικών
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καθημερινή επαφή μαζί τους στο χώρο της δουλειάς, είτε λόγω οικογενειακών
δεσμών που δημιουργούνται εξαιτίας των μικτών γάμων, είτε ακόμη και λόγω των
πολύ συχνών επισκέψεων στη γειτονική πόλη Σβίλενγκραντ. Οι συνοριακοί, και όχι
μόνο, κάτοικοι του Έβρου απολαμβάνουν σε τακτική βάση όλα όσα μπορεί να τους
προσφέρει το Σβίλενγκραντ. Πρόκειται για μια πόλη 19.000 κατοίκων περίπου, σε
πορεία γρήγορης ανάπτυξης όπου η κίνηση του κεφαλαίου είναι πολύ ορατή, σε
αντίθεση με την πόλη Ζλάτογκραντ (8.500 κάτοικοι). Διαθέτει πέντε καζίνο,
αυτοκίνητα και σπίτια πολυτελείας, τα οποία είναι προϊόντα των τελευταίων ετών. Ο
νέο-πλουτισμός οφείλεται κατά πολύ, αν όχι αποκλειστικά, στην ύπαρξη του
τελωνείου και των υπηρεσιών των Διεθνών Οδικών Μεταφορών που συνδέονται με
ξενοδοχεία, αστυνομία συνόρων, κλπ. Κατά συνέπεια, το Σβίλενγκραντ έχει τον αέρα
μιας πόλης που κινείται και είναι ζωντανή και έτσι, γίνεται μια πόλη ελκυστική για
τους συνοριακούς κατοίκους οι οποίοι αισθάνονται απομονωμένοι στο πλαίσιο των
δικών τους χωριών, αρκετά μακριά από την πρωτεύουσα του νομού, την
Αλεξανδρούπολη. Ακόμη και η πόλη Ορεστιάδα, με 22.000 κατοίκους περίπου, η
οποία βρίσκεται αρκετά κοντά στα σύνορα δεν παρουσιάζει αυτή την ζωντάνια σε
σχέση με το Σβίλενγκραντ και πολύ περισσότερο σήμερα που απουσιάζουν τα
κίνητρα για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, η πλειοψηφία των Βούλγαρων στο Σβίλενγκραντ γνωρίζει ελληνικά
κάτι που διευκολύνει την επικοινωνία με τους Έλληνες επισκέπτες. Παρατηρείται σε
μεγάλη έκταση το φαινόμενο της ενοικίασης αιθουσών από τους Έλληνες για την
πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως γαμήλια γεύματα, ή γεύματα για
βαφτίσεις, εορτασμοί γενεθλίων, αρραβώνων, κλπ. τη στιγμή που προσφέρεται καλή
ποιότητα υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές από ότι στο ελληνικό έδαφος.
Με τα δεδομένα που περιέγραψα, διαπιστώνουμε ότι για τους συνοριακούς, ή
γύρω από τα σύνορα Εβρίτες κατοίκους, η αντίληψη για τον «άλλο» Βούλγαρο έχει
διπλή και αντιθετική όψη. Από τη μια πλευρά υπάρχουν τα υπολείμματα από τις
αναπαραστάσεις του παρελθόντος που θέλουν το βουλγαρικό λαό υπανάπτυκτο και
από την άλλη πλευρά, στην καθημερινή πρακτική, οι προκαταλήψεις απέναντι στους
γείτονες φαίνονται να αμβλύνονται μπροστά στην ικανοποίηση συμφερόντων. Έτσι η
απειλή εξαιτίας της μαζικής εισόδου των Βούλγαρων εργατών μετασχηματίζεται σε
ευκαιρία, όπως η διαφορά εργατικού κόστους ή οι φθηνές αγορές και ψυχαγωγία.
επαφών μεταξύ των δύο δήμων στο διάστημα της προαναφερθείσας διετίας. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλ. Αυδίκος 2007; 2010.
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Η διασυνοριακή κινητικότητα δεν έχει σβήσει τη συμβολική διάσταση του
συνόρου και εξακολουθεί να συντηρεί τα όρια του «εμείς» και των «άλλων». Για
τους Εβρίτες, παρά το γεγονός ότι έχουν εξοικειωθεί με την εικόνα του Βούλγαρου
ακόμη και με τον χώρο του εφόσον επισκέπτονται συχνά την άλλη πλευρά του
συνόρου, ο εβρίτικος χώρος παραμένει ένας χώρος κλειστός και οι Εβρίτες
επιφυλακτικοί ως προς τις διαθέσεις των γειτόνων. Το γεγονός ότι οι Βούλγαροι
φτάνουν στην περιοχή του Έβρου ως εργάτες, δίνει την ευκαιρία στους τοπικούς
παραγωγούς να αισθάνονται ισχυροί και ανώτεροι αν και το οικονομικό επίπεδο των
οικογενειών στην πραγματικότητα έχει πέσει δραματικά. Η αίσθηση ανωτερότητας
φαίνεται να μεταφέρεται και όταν οι συνοριακοί κάτοικοι βρίσκονται στο χώρο των
«άλλων», δηλαδή στο βουλγαρικό έδαφος. Αποτελεί το μέρος όπου τα χρήματά τους
έχουν αξία, κάτι που συμβολικά και φαντασιακά δημιουργεί ανισότητες. Ο μέσος
Βούλγαρος δεν μπορεί να ξοδέψει τα αντίστοιχα ποσά των επισκεπτών Εβριτών. Όσο
για τους ευκατάστατους Βούλγαρους που κυκλοφορούν στο Σβίλενγκραντ αποτελούν
για τους Εβρίτες μια κατηγορία ξεχωριστή που δεν εκπροσωπεί το σύνολο του
βουλγαρικού λαού. Σε σχέση με αυτή την κατηγορία οι Εβρίτες αισθάνονται ηθικά
ανώτεροι, λέγοντας ότι τα χρήματα δεν αποκτήθηκαν με έντιμο τρόπο.
Το σύνορο επομένως, αποκαλύπτει την ανισότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές
κάτι που αναδεικνύεται και στην περίπτωση των γλωσσικών ανταλλαγών. Η χρήση
της ελληνικής γλώσσας από τους Βούλγαρους στην επικοινωνία τους με τους
Έλληνες και όχι το αντίστροφο, αποκαλύπτει την κοινωνική διάσταση της γλωσσικής
ανταλλαγής και τις σχέσεις εξουσίας των ομιλητών. Όσο οι οικονομικές ανισότητες
φέρνουν τους Έλληνες σε θέση οικονομικής υπεροχής τόσο η ελληνική διατηρεί το
status της lingua franca στη διασυνοριακή ζώνη. Στις γλωσσικές ανταλλαγές
αντανακλώνται οι οικονομικές ανταλλαγές και η παραγόμενη κοινωνική κατάσταση
(Bourdieu 1999: 49-78, 91-113) μεταξύ των διασυνοριακών κατοίκων. Επιπλέον, το
γεγονός ότι η αναπαράσταση του Βούλγαρου εξακολουθεί να φέρει κάτι από τα
χαρακτηριστικά του παρελθόντος: πολιτισμική καθυστέρηση, επικινδυνότητα, κλπ.
και επομένως εξακολουθεί να συντηρείται μια αρνητική προκατάληψη, αυτό οδηγεί
και σε μια γλωσσική προκατάληψη (Μακράκη 2001: 116-122; Αρχάκης & Κονδύλη
2002: 153-165), δηλαδή σε μια αρνητική στάση απέναντι στη βουλγαρική γλώσσα
και στους ομιλητές οι οποίοι θεωρούνται κατώτεροι.
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4. Συμπεράσματα
Αν ισχύει η υπόθεση ότι με το άνοιγμα των συνόρων, η διασυνοριακή κινητικότητα
μπορεί να μετατρέψει τη διασυνοριακή ζώνη σε πεδίο αλληλεπίδρασης πολιτισμικών
και άλλων εκφράσεων της κοινωνικής ζωής, όπως επίσης μπορεί η γεωγραφική
εγγύτητα να μετατραπεί σε πολιτισμική εγγύτητα ή ακόμη να μετασχηματίσει την
εικόνα του «άλλου», τότε σε ποιο βαθμό όλα τα παραπάνω συμβαίνουν στην περιοχή
που μας ενδιαφέρει;
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, θα έλεγα ότι οι παραπάνω υποθέσεις
δύσκολα επιβεβαιώνονται. Φαίνεται πως τα πολιτισμικά όρια των ομάδων, Ελλήνων
και Βούλγαρων παραμένουν κλειστά, δε διαπλέκονται παρά τις συχνές επαφές και
την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων που ενίοτε καταλήγουν και σε μικτούς
γάμους. Ακόμη και στην περίπτωση των Πομάκων που η γλωσσική εγγύτητα με τους
Βούλγαρους ή τα κοινά εθνοτικά χαρακτηριστικά με τους Πομάκους της άλλης
πλευράς θα μπορούσαν να καταλήξουν και σε μια πολιτισμική εγγύτητα,
παρατηρούμε ότι διατηρείται το σύνορο με τον «άλλο» ο οποίος όχι μόνο θεωρείται
διαφορετικός αλλά εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτός με την αναπαράσταση του
παρελθόντος. Τα ιστορικά γεγονότα, η εμπειρία της βουλγαρικής κατοχής και τα
διαφορετικά οικονομικοπολιτικά πλαίσια στα οποία αναπτύχθηκαν οι πληθυσμοί,
εμποδίζουν το άνοιγμα και των συμβολικών συνόρων, παρά το γεγονός ότι τα
πραγματικά φυσικά και γεωγραφικά σύνορα έχουν ανοίξει.
Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι το ανοιχτό σύνορο γίνεται μια γέφυρα που
επιτρέπει στους ανθρώπους να περνούν απέναντι και να κινούνται ελεύθερα, όμως
ταυτόχρονα είναι και ένα τείχος γιατί τα παλιά συμβολικά σύνορα συνυπάρχουν στις
αντιλήψεις των ανθρώπων, απλά εγγράφονται σε ένα νέο πλαίσιο επικοινωνίας που
χαρακτηρίζεται από την εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων οικονομικής
κυρίως φύσης.
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Abstract
The article discusses phraseological units with gender component in Modern Greek
and Bulgarian. The main focus of the comparative analysis is on the language
conceptualization of ‘male’ and ‘female’ in the phraseology and on the problem of
evaluativeness in the semantic structure of gender idioms, pointing out similarities
and differences. The analysis is based on the principles of cognitive-culturological
approach to phraseology: focus on the mental nature of idioms, focus on cultural
information encoded in the imagery of idioms.
Our findings allow the preliminary conclusion that despite important cultural
and evaluative similarities, it is a high degree of linguistic specificity in coding of
'male' and 'female' in both languages.

Key-Words
phraseological unit, gender, identity, male-female dichotomy, stereotype, concept

1. Εισαγωγή
1.1. Προσδιορισμός του θέματος
Η διχοτομία αρσενικό-θηλυκό, ως καθολική πολιτισμική διάκριση, ανήκει στις
θεμελιώδεις δυαδικές αντιθέσεις που διέπουν τις ανθρώπινες γλώσσες. Ως κοινωνικά
και πολιτισμικά καθορισμένη κατασκευή, η έννοια του κοινωνικού φύλου (gender)
ανιχνεύεται σε όλα τα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος. Ο άνθρωπος
σηματοδοτείται στη γλώσσα με την αρσενική ή τη θηλυκή υπόστασή τoυ.
Τις τελευταίες δεκαετίες τα θέματα γλώσσας και φύλου και οι σχέσεις μεταξύ
τους προβάλλονται όλο και περισσότερο, έχουν τεθεί σε διαφορετικά θεωρητικά
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πλαίσια και έχουν μελετηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες (βλ. ενδεικτικά Lakoff
1975; Tannen 1991; Coates 1993; Cameron 1996; Bussmann & Hellinger 2001). Στην
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, ο σύγχρονος προβληματισμός για τα ζητήματα
γλώσσας και φύλου, η διαλεκτική σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας, ο ρόλος της
γλώσσας στην αναπαραγωγή και στη διατήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των
ιδεολογιών,

έχουν

επανειλημμένα

τεθεί

στο

επίκεντρο

του

ερευνητικού

ενδιαφέροντος, καθώς ο αριθμός των σχετικών μελετών ολοένα και αυξάνεται (βλ.
Alvanoudi 2014; 2015; 2016; Τσοκαλίδου 1996; 2001; Παυλίδου 2002, [2006];
Μακρή-Τσιλιπάκου 2002; Αρχάκης 2002 κ.ά.). Στο πεδίο των σλαβολογικών
σπουδών, ο ξεχωριστός γλωσσολογικός κλάδος με επιμέρους κατευθύνσεις και με
γενικότερο προβληματισμό τα ζητήματα του φύλου και της γλώσσας αναπτύσσεται
από το 1990 και μετά (βλ. Slavic Gender Linguistics / Ed. by M. H. Mills. 1999;
Gender-Forschung in der Slawistik 2002; Wierzbicka 1996; Telija 1996; Кirilina
1999; 2000; 2005; Hadjieva & Asenova 2014; Pershaj 2014; Kedron 2014 κ.ά.).
Το θέμα της μελέτης άμεσα παραπέμπει στο αντικείμενο: σύγκριση της
γλωσσικής εννοιοποίησης (conceptualization)1 των αντιλήψεων για το αρσενικό και
το θηλυκό στη φρασεολογία των δυο γλωσσών – της ελληνικής και της βουλγαρικής.
Αξιοποιούμε μια γλωσσική διάσταση που, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει διερευνηθεί
συγκριτικά για τις γλώσσες που εξετάζουμε: την ανάλυση των φρασεολογικών
μονάδων υπό την οπτική γωνία του κοινωνικού φύλου (gender)2. Αξιοποιούνται
ρηματικές και ονοματικές λεξιλογικές μονάδες, περισσότερο ή λιγότερο παγιωμένες,
οι οποίες περιέχουν λεξικά και σημασιολογικά συστατικά με αναφορά στο κοινωνικό
φύλο και διαμορφώνουν στο σύνολό τους τις έννοιες του αρσενικού και του θηλυκού
στη «γλωσσική εικόνα του κόσμου» (linguistic worldview)3.
Σε γνωσιακά και γλωσσοπολιτισμικά πλαίσια θα εστιάσουμε στη φρασεολογία
ως μέσο γλωσσικής εννοιοποίησης των πτυχών του φύλου. Επιλέγουμε να
1

Ο όρος ‘εννοιοποίηση’ χρησιμοποιείται στην ελληνική βιβλιογραφία ως απόδοση του όρου

‘conceptualisation’ (βλ. ενδεικτικά την ελληνική μετάφραση του Dirven R. & M. Verspoor 2004). Η
εννοιοποίηση της ανθρώπινης αντίληψης ως βάση της γλωσσικής έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη αρχή
της γνωσιακής γλωσσολογίας (cognitive linguistics).
2

Η έννοια του (κοινωνικού) φύλου (gender) ορίζεται ως σύνολο κοινωνικών και πολιτισμικών

χαρακτηριστικών τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών και τις μεταξύ
τους σχέσεις (βλ. Pershaj 2014; Παυλίδου 2006; Kirilina 1999).
3

Περισσότερα για το περιεχόμενο του όρου βλ. ενδεικτικά στο Bartminsky 2007.
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αξιοποιήσουμε φρασεολογικό υλικό, δεδομένου ότι η φρασεολογία αποτυπώνει τη
συλλογική γνώση και συνείδηση και αποτελεί δείκτη μιας «κοινώς αποδεκτής
πραγματικότητας»,

αντιλήψεων

και

στερεοτύπων-συνταγών

της

συλλογικής

ταυτότητας. Αποτελεί «καθρέφτη, στον οποίον η γλωσσοπολιτισμική κοινότητα
αναγνωρίζει την εθνική της ταυτότητα» (Тelija 1996: 9).
Η αντίθεση ‘αρσενικό/θηλυκό’ εκφράζεται μέσω της διχοτομικής σχέσης
θετικού/αρνητικού. Το αξιολογικό στοιχείο υφίσταται εγγενώς στη σημασιολογική
δομή τους, καθώς ο άνθρωπος χαρακτηρίζει τα επιμέρους τμήματα του κόσμου,
οργανώνοντάς τα σε διπολικές αξιολογικές δυάδες με σημείο (+/-καλό) ή (+/–κακό)
(Wierzbicka 1996: 130-131). Οι έμφυλες ταυτότητες, οριζόμενες ως «αρρενωπότητα»
και «θηλυκότητα», είναι ιστορικά, πολιτισμικά και κοινωνικά προκαθορισμένες.
Κάθε έννοια χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο πολιτισμικό φορτίο και αποτελεί
σύνολο από συνδηλώσεις, προκαθορισμένες γνώσεις, θέσεις και κανόνες. Σύμφωνα
με το παραδοσιακό πολιτισμικό μοντέλο, ο κοινωνικός χώρος είναι χωρισμένος σε
‘αντρικό’ και ‘γυναικείο’ – οριζόντια, κάθετα και αξιολογικά ταυτόχρονα (Kapralova
2013: 8). Στην πατριαρχική κοινωνία και στους παραδοσιακούς πολιτισμούς το
‘αρσενικό’ γίνεται αποδεκτό ως νόρμα και φέρει θετικό πρόσημο, ενώ το ‘θηλυκό’, η
γυναίκα, είναι ο ‘άλλος’ (συνήθως ο κακός άλλος) και φυσικά χαρακτηρίζεται
αρνητικά.4 Υπό αυτήν την έννοια, η φρασεολογία είναι δείκτης των διαχρονικά
σταθερών αντιλήψεων για τον ‘άνδρα’ και τη ‘γυναίκα’, για την ‘αρσενική’ και τη
‘θηλυκή’ ταυτότητα.

1.2. Στόχος της μελέτης
Στόχος της έρευνάς μας είναι, κατά πρώτο λόγο, να μελετήσουμε πώς ορίζονται και
πώς στοιχειοθετούνται οι ταυτότητες του άνδρα και της γυναίκας: πώς οι δυο
γλώσσες εννοιοποιούν τα χαρακτηριστικά, τις τυπικές δραστηριότητες, τους ρόλους,
τις συμπεριφορές και τις μεταξύ τους σχέσεις, τους κανόνες, τους περιορισμούς και
τις απαγορεύσεις. Μας ενδιαφέρει να παρατηρήσουμε σε ποιο βαθμό είναι ισότιμη η
προβολή των δυο φύλων στη φρασεολογία.

4

Στα λαϊκά παραμύθια και στα ανέκδοτα εκτίθεται σε κριτική και αποτελεί στόχο αρνητικών σχολίων

συνήθως η γυναίκα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για τάση, παρά για μονοσήμαντη
αρνητική στάση, καθώς η γυναίκα δεν είναι πάντοτε φορέας αρνητικών συνδηλώσεων στην αξιολογική
κλίμακα (Uzeneva 2005: 226-227).
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Στοχεύουμε στην ανάδειξη των παραμέτρων, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά
στοιχεία ή διαφοροποιούνται: κυρίως του ‘αντροκεντρικού’ προσανατολισμού των
ορισμών και των αξιολογήσεων, της εξαρτώμενης από τις σχέσεις της με τον άνδρα
υπόστασης της γυναίκας.

1.3. Οριοθέτηση του υλικού της μελέτης
Για τον σκοπό της εργασίας συγκεντρώνουμε φρασεολογικές μονάδες (ΦΜ) με σαφή
αναφορά στο φύλο. Στην εργασία υιοθετούμε και χρησιμοποιούμε τον όρο
‘φρασεολογική μονάδα’ και εναλλακτικά τον όρο ‘φρασεολογισμός’. Ορίζουμε τις
φρασεολογικές μονάδες ως σταθερούς συνδυασμούς με πάγια και συμβατική μορφή,
με δυο ή περισσότερα συστατικά, οι οποίοι επανερμηνεύονται με σημασία
διαφορετική από τη σημασία του αθροίσματος των λεξικών συστατικών τους (βλ.
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006: 10, Μότσιου 2012: 960-961). Στην
ανάλυση εξετάζουμε τόσο φρασεολογισμούς που πληρούν όλα τα κριτήρια
‘ιδιωτισμικότητας’ (Baranov & Dobrovol’skij 1996)5, όσο και λεξικές συνάψεις με
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό παγίωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στο σώμα εργασίας είναι οι
μονάδες να περιέχουν στη δομή τους χαρακτηρισμένους δείκτες-λεξήματα που
ταυτοποιούν ‘το ανήκειν’ στο αντρικό ή στο γυναικείο φύλο και σχολιάζουν εκείνα τα
ιδιαίτερα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν τις ταυτότητες του άντρα
και της γυναίκας και εμφανίζονται σε σχέση αντίθεσης μεταξύ τους. Δηλαδή, είναι
απαραίτητη η παρουσία λεξημάτων δηλωτικών αρσενικών ή θηλυκών πρόσωπων,
ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών ή γνωρισμάτων.6
● Τέτοιοι δείκτες είναι πρωτίστως τα λεξήματα ‘άντρας’ και ‘γυναίκα’, καθώς

και τα παράγωγα και τα σύνθετά τους, οι προσδιορισμοί ‘αρσενικό’ και ‘θηλυκό’
5

Oι Baranov & Dobrovol’skij (1996) επεξεργάζονται τα κριτήρια ιδιωτισμικότητας, ορίζοντας τις εξής

παραμέτρους: υποχρεωτική επανερμηνεία και η συνδεδεμένη με αυτήν αδιαφάνεια, σταθερότητα της
μορφής και μη προβλεψιμότητα της χρήσης. Γενικότερα για τα ζητήματα των ορίων και της
κατηγοριοποίησης των λεξικών συνάψεων ανάλογα με το βαθμό παγίωσής/δέσμευσης τους, βλ. ακόμη
Θώμου 2005; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006; Μίνη & Φωτοπούλου 2009; Μότσιου 2012;
Baranov& Dobrovol’skij 1996.
6

Για το φρασεολογικό σύστημα της αγγλικής γλώσσας η I. Zykova διακρίνει δυο τύπους

χαρακτηρισμού: 1) πλήρης – δείκτες φύλου υπάρχουν τόσο στη δομή όσο και στη σημασία; 2) μερικός
– ο χαρακτηρισμός μπορεί να απουσιάζει σε επίπεδο δομής, αλλά να υπάρχει σε σημασιολογικό
επίπεδο (Zykova 2002: 156).
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(επίσης ηλικιακά και κοινωνικά ισοδύναμα - όροι συγγένειας, (άντρας-γυναίκα, αγόρικορίτσι, παππούς-γιαγιά, мъж-жена [mәž-žena], баба-дядо [baba-d’ado] κλπ.).7
● Ανθρωπωνύμια (Μάρω, Γιάννης, Мара [Mara], Петко [Petko]) και ονόματα

ιστορικών προσώπων, μυθολογικών και λογοτεχνικών ηρώων (Αδάμ, Εύα, η σλαβική
μυθολογική μορφή Baba Jaga, Генко Гинкин [Genko Ginkn]8 κ.ά.).
● Λεξήματα που κατονομάζουν ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά φύλου ή (και)

ηλικίας (μουστάκι, γένια) και αξεσουάρ (ένδυση) (φοράει παντελόνια/φουστάνι).
● Ζωώνυμα με αναφορά σε χαρακτηριστικά των δυο φύλων (αγελάδα – крава

[krava], ταύρος – бик [bik], κότα – кокошка [kokoška] , κόκορας – петел [petel] κ.ά.
Σε σχέση με το γλωσσικό υλικό που συμπεριλαμβάνουμε στη συγκριτική
ανάλυση αντιμετωπίζουμε ένα θεωρητικό ζήτημα: στη βουλγαρική υπάρχει
σημαντικός αριθμός λεξιλογικών συνάψεων (collocations)9 του τύπου (Agender + S)
που φαίνεται να εμφανίζουν μεγάλη παραγωγικότητα και ταυτόχρονα πληρούν τα
κριτήρια ιδιωτισμικότητας: женска тетка [ženska tetka] (θηλυκή θειά), женска
вяра [ženska v’ara] (θηλυκή πίστη), женска опашка [ženska opaška] (θηλυκή ουρά)
мъжка Мара [mәžka Mara] (αρσενική Μάρα), бабини деветини [babini devetini]
(της γιαγιάς τα εννιάμερα), заврян зет [zavr’an zet] (σώγαμπρος). Φαίνεται να μην
υπάρχουν πάντα ισοδύναμες λεξιλογικές συνάψεις στην ελληνική: το ερώτημα είναι
αν πρέπει να θεωρηθούν φρασεολογισμοί και να συμπεριληφθούν στην ανάλυση τα
μονολεκτικά

σύνθετα

στην

ελληνική

όπως

σώγαμπρος,

παστρικοθοδώρα,

βρομοθήλυκο, αρσενικοθήλυκο, αγοροκόριτσο, ανδρογυναίκα κλπ. που φαίνεται να
είναι σημασιολογικά ισοδύναμα και να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες. Δεχόμαστε ότι
7

Από προηγούμενες μελέτες (Samarina 2010) είναι γνωστό ότι μεγαλύτερη συχνότητα στους

ιδιωματισμούς στα ρώσικα εμφανίζουν οι «οικογενειακές» αντιθέσεις: μητέρα-πατέρας, αδελφόςαδελφή. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στην αγγλική η συχνότερη αντίθεση είναι man-woman
(Samarina 2010: 14).
8

Генко Гинкин [Genko Ginkn] – ήρωας από το μυθιστόρημα «Pod igoto» (Κάτω από το ζυγό) του

κλασικού Βούλγαρου συγγραφέα Ivan Vazov. Χρησιμοποιείται για σύζυγο με αδύνατο χαρακτήρα, ο
οποίος σε όλα υπακούει στη γυναίκα του.
9

Οι λεξιλογικές συνάψεις «στο συνεχές της λεξικής παραγωγής καταλαμβάνουν τον ενδιάμεσο χώρο

ανάμεσα στις αδέσμευτες φράσεις από τη μια και τις στερεότυπες φράσεις από την άλλη» (Θώμου
2006: 30). Αναλυτικότερα για τα κριτήρια διάκρισης των στερεότυπων φράσεων από τις συνάψεις βλ.
Θώμου (2005). Σχετικά με τα ζητήματα των ορίων και της κατηγοριοποίησης των λεξικών συνάψεων
ανάλογα με το βαθμό παγίωσής τους βλ. ακόμη Baranov & Dobrovol’skij (1996); ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη & Ευθυμίου (2006); Μίνη & Φωτοπούλου (2009); Μότσιου (2012).
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τα συγκεκριμένα μονολεκτικά σύνθετα αποτελούν φρασεολογικά ισοδύναμα των
βουλγαρικών φρασεολογισμών, καθώς τα στοιχεία τους επανερμηνεύονται μερικώς ή
και πλήρως.10
Στο προς ανάλυση υλικό συμπεριλαμβάνονται και παροιμίες11, δεδομένης της
μεγάλης συχνότητας εμφάνισης των λεξημάτων, οριζόμενων ως «κλειδιά», στις
παροιμίες, όπου τα στερεότυπα είναι αποτυπωμένα σε μορφή κοινώς αποδεκτών
αληθειών ή κανονιστικών συνταγών συμπεριφοράς (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη &
Ευθυμίου 2006: 67-70).
Στη συγκεκριμένη ανάλυση αξιοποιούμε επίσης και τις στερεότυπες
παρομοιώσεις ως υποκατηγορία των παγιωμένων εκφράσεων, εφόσον ισχύουν οι όροι
σημασιολογικής επανερμηνείας του συνόλου (Μπόλλα-Μαυρίδου 1996; KaldievaZaharieva 2013: 39-52).
Φυσικά, όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί, οι διακρίσεις ανάμεσα στις ΦΜ
αποτελούν ζήτημα διαβάθμισης χωρίς να υπάρχουν σαφή όρια (βλ. Μότσιου 2012).

1.4. Βασικές μεθοδολογικές αρχές της ανάλυσης
Οι νέες θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της φρασεολογίας (βλ. Baranov,
Dobrovol’skij 2008; Alefirenko 2010) προτείνουν την αξιοποίηση των γνωσιακών και
των γλωσσοπολιτισμικών μεθόδων και επιτρέπουν την αποκάλυψη νέων πεδίων
έρευνας. Οι γνωσιακές και οι γλωσσοπολιτισμικές προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη τη
γνωσιακή διαδικασία της δημιουργίας και της κατανόησης των νοημάτων, καθώς
επίσης και την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση της
φρασεολογικής σημασίας (βλ. Markou & Petrova 2015). Γνωσιακή φύση έχουν και
τα εικονοσχήματα (image-schemas)12, όντας αποτέλεσμα των νοητικών διεργασιών
επεξεργασίας ορισμένων γνώσεων για τον περιβάλλοντα κόσμο που είναι
10

Τα ρευστά όρια ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες των φρασεολογισμών δεν αποκλείουν τη

δυνατότητα να συμπεριληφθούν μονάδες που ανήκουν κανονικά σε εξωτερικές κατηγορίες (Stefanova
2014: 172-177).
11

Οι παροιμίες, όπως και οι στερεότυπες παρομοιώσεις αντιμετωπίζονται ως οριακές περιπτώσεις, για

τις οποίες η προσέγγιση είναι κατά περίπτωση. Πάντως, υπάρχει ή πεποίθηση ότι η ευρύτερη θεώρηση
των ορίων και του όγκου της φρασεολογίας εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τις τοποθετημένες σε
γνωσιακά πλαίσια εθνογλωσσολογικές και τις γλωσσο-πολιτισμικές μελέτες (βλ. Stefanova 2014).
12

Εικονοσχήματα (image-schemas): βασικές εννοιακές δομές πρώτης εμπειρίας, οι οποίες

αποτυπώνουν τη δομή τού χώρου στη δομή των εννοιών και αποτελούν τον πρωταρχικό σκελετό τους
(Μωυσιάδης 2007: 1057).
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καταγεγραμμένες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στη δομή των φρασεολογισμών
(Baranov & Dobrovol’skij 1997: 14). Ως εκ τούτου, γνωσιακή βάση έχουν και οι
διαγλωσσικές ομοιότητες και διαφορές. Η ιδιαιτερότητα του εκάστοτε πολιτισμού
παίζει εξαιρετικά μεγάλο ρόλο τόσο στη γλωσσική πραγμάτωση, όσο και στην
επεξεργασία των πληροφοριών (Dobrovol'skij, Piirainen 2005: 18-22). Εκφράζεται
στη σχέση των συνειρμικών και εικονικών στοιχείων της φρασεολογικής σημασίας
με τα στερεότυπα, τα πρότυπα, τα σύμβολα, τα μυθολογήματα και με άλλα
πολιτισμικά γνωρίσματα, τα οποία η κοινότητα αναπαράγει στο χρόνο μέσα από τη
γλώσσα.

2. Συγκριτική ανάλυση των φρασεολογικών μονάδων με αναφορά στο φύλο
Για την περιγραφή και τη σύγκριση των ΦΜ είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη
και να συνεξετάζονται η σημασία (actual meaning), η εσωτερική μορφή (το
εικονοσχήμα), η λεξική σύνθεση, τα υφολογικά χαρακτηριστικά, οι πραγματολογικές
παράμετροι (Baranov & Dobrovol’skij 2009: 21-22).
Η οργάνωση του γλωσσικού υλικού και η κατηγοριοποίηση των ΦΜ γίνεται με
βάση εκείνων των υποστάσεων του ‘αρσενικού’ και ‘θηλυκού’ οι οποίες αποτελούν
αντικείμενο

επανερμηνείας

στη

φρασεολογία:

δηλαδή

με

βάση

μιας

«προκαταβολικής ιδεογραφικής παραμετροποίησης της ίδιας της έννοιας» (Telija
1999: 261). Τα ευρεία πεδία των εννοιών ‘αρσενικό’ και ‘θηλυκό’ υποδιαιρούνται σε
μικρότερες ή μεγαλύτερες υποκατηγορίες, ανάλογα με τις παραμέτρους που
αντανακλώνται

τις

επιμέρους

υποστάσεις

της

έννοιας:

κοσμογονικές

και

φιλοσοφικές-υπαρξιακές παράμετροι της γυναικείας και της αντρικής υπόστασης,
εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα, προσωπικά χαρακτηριστικά, κοινωνικοί ρόλοι και
συμπεριφορές.13 Οι ΦΜ που εμπίπτουν στην εκάστοτε κατηγορία, διαμορφώνουν
υποσύνολα, βασισμένα στη δηλωτική και στην αξιολογική σημασία, καθώς και στο
βαθμό διαγλωσσικής ισοδυναμίας.

2.1. Η φιλοσοφική-υπαρξιακή υπόσταση της αντίθεσης: άνδρας (+) vs. γυναίκα
(-): το ‘θηλυκό’ είναι δευτερεύον και ιεραρχικά κατώτερο
Στη φρασεολογία αναπαράγεται το σταθερό βιβλικό μοντέλο ‘άντρας-υποκείμενο’
και ‘γυναίκα-αντικείμενο’ (Maslova 2001: 121). Ο άντρας είναι το θεϊκό, το ενεργό
13

βλ. επίσης Baranov & Dobrovol’skij (2008: 371)
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στοιχείο, η γυναίκα είναι το δευτερεύον, το παθητικό. Η γυναίκα είναι το χάος και ο
άντρας η τάξη. Η γυναίκα προέρχεται από τον κάτω κόσμο, συμβολίζοντας την
αμαρτία, το κακό, οτιδήποτε επίγειο και φθαρτό (Maslova, στο ίδιο). Η
επιστρωμάτωση και η συνύπαρξη πολιτισμικών στοιχείων διαμορφώνουν την
αμφίσημη υπόσταση της γυναίκας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όπου αυτή πάντα
τοποθετείται σε σχέση αντίθεσης με τον άντρα (Bourdieu 2002: 18). Η γυναίκα όχι
μόνο προέρχεται από τον άντρα, αλλά δημιουργήθηκε για να τον υπηρετεί, συνεπώς ο
άνθρωπος-άντρας έχει ορισμένα δικαιώματα επάνω της, όπως έχει δικαιώματα και
πάνω στα άλλα δημιουργήματα του Θεού.
Η δεύτερη θέση, η κατωτερότητα και η ανεπάρκεια της γυναίκας σε σχέση με
τον άντρα –αδιαμφισβήτητα καθολικό στοιχείο για τις παραδοσιακές κοσμογονικές
αντιλήψεις, χαρακτηριστικό για όλους τους πολιτισμούς– είναι αποτυπωμένη σε μια
ξεχωριστή κατηγορία σταθερών εκφράσεων, κυρίως συνάψεων, με διαφορετικό
βαθμό και εμβέλεια της παγίωσης. Όλες αυτές οι μονάδες (λόγιες κατά το μέγιστο και
υφολογικά ουδέτερες ως επί το πλείστον) βασίζονται σε μετωνυμικά μοντέλα
υπόδειξης ενός χαρακτηριστικού στοιχείου (Baranov & Dobrovol’skij 2009: 21-25)
και εμφανίζονται ως συνώνυμες παραλλαγές:
(1)

a. το δεύτερο φύλο, το αδύνατο φύλο, το ασθενές φύλο
b. слабият пол [slabijat pol] (το αδύνατο φύλο), вторият пол [vtorijat pol] (το
δεύτερο φύλο), беззащитният пол bezzaštitnijat pol] (το ανυπεράσπιστο
φύλο)
c. Евино потомство [Evinο potomstvo] (η γενιά της Εύας) ‘η θηλυκή φυλή,
προερχόμενη από τη πρωτόπλαστη Εύα’, Евина дъщеря [Evina dәšter’a]
(θυγάτηρ της Εύας)
Η κατωτερότητα και η ανεπάρκεια της γυναίκας αποτελεί «θέμα» ολόκληρης

κατηγορίας παροιμιών οι οποίες έχουν και στις δυο γλώσσες την ίδια ή παρόμοια
δηλωτική και αξιολογική σημασία. Οι μονάδες αυτές έχουν διαφορετική λεξική
σύνθεση και στα εικονοσχήματα στα οποία βασίζονται αποτυπώνονται διαφορετικά
μεταφορικά μοντέλα:
(2) a. Κομμάτιν άνδρας – ολάκερη γυναίκα.
b. Дето мъж стъпи, жената не може да помирише [deto mәž stәpi ženata
ne može da pomiriše] (κυριολ. όπου ο άνδρας μπορεί να πατήσει, η γυναίκα
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δεν μπορεί ούτε να μυρίσει) ‘η γυναίκα στερείται τις ικανότητες που έχει ο
άντρας’

2.2. Η γυναίκα - ο «διαφορετικός άλλος»
Η βιβλική παράδοση ευθύνεται (κυρίως, αλλά όχι μόνο αυτή) για τις αρνητικές
συνδηλώσεις που σχετίζονται με τη μορφή της γυναίκας: «Πιο πικρή κι από το
θάνατο είναι η γυναίκα» (Εκκλησιαστής 7, 26). Από την αντροκεντρική οπτική
γωνία, η γυναίκα είναι ο ‘άλλος’, ο ‘ξένος’ και ως τέτοια αποκτά διαστάσεις
υπερβατικές και μυστικές, γίνεται αντιληπτή ως πλάσμα από «ξένο, άλλο κόσμο».
Στον παραδοσιακό πολιτισμό, η γυναίκα είναι αυτή που κατέχει, διατηρεί και
μεταδίδει τις μυστικές γνώσεις και ασκεί τις μαγικές πρακτικές. Και στις δυο
γλώσσες ως κατονομασίες της γυναίκας χρησιμοποιούνται λέξεις όπως νεράιδα,
μάγισσα, σειρήνα, самодива [samodiva] ‘δαιμονική μορφή στη σλαβική μυθολογία’,
русалка [rusalka] ‘γυναικεία μυθολογική μορφή’, вълшебница [vәlšebnica]
‘μάγισσα, συνήθως καλή’, магьосница [mag’osnica].14 Διαφανείς υπαινιγμοί για τη
σχέση της γυναίκας με το μεταφυσικό αντανακλώνται σε συνδυασμούς του τύπου:
μοιραία γυναίκα, фаталната жена [fatalna žena], θηλυκός δαίμονας; γυναίκασατανάς, дяволска жена [d’avolska žena]. Σχετικά μεγάλος αριθμός παροιμιών και
ιδιωματισμών εμφανίζουν τις λέξεις ‘γυναίκα’ και ‘διάβολος’ σε οξύμωρα σχήματα
με μεταφορική ή μετωνυμική βάση και έντονα αρνητική σημασία:
(3) a. Η γυναίκα έκλεισε το διάολο στον κότσο της.
Ότι δεν κάνει ο διάολος, το κάνει η γυναίκα. Όμορφη γυναίκα, διάβολος του
χωριού.
b. дяволска кост [d’avolska kost] (κυριολ. διαβόλου οστό) ‘ως κατονομασία της
γυναίκας’.

2.3. Προσωπικά χαρακτηριστικά του ‘θηλυκού’
Το κατώτερο status της γυναίκας συνεπάγεται μια σειρά από στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τις διαστάσεις της προσωπικότητάς της. Η γυναίκα στη φρασεολογία
αξιολογείται συνήθως στον ρόλο της συζύγου και της νοικοκυράς. Η συνολική
14

Στις σλαβικές γλώσσες είναι διάφανη η αντίληψη για τη σχέση της γυναίκας με τη μοίρα, πρβ. το

παλαιοβλγ. кобь (μοίρα, τύχη), παλαιορως. кобь (μαντεία), πολ. kobieta (γυναίκα), βουλγ. прокоба
(κακός οιωνός), злокобен (μακάβριος) κ.ά. (βλ. Maslova 2001).
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«κατωτερότητα» της γυναίκας δικαιολογεί την υποτιμητική και αρνητική αξιολόγηση
των προσωπικών χαρακτηριστικών της. Τα τυπικά «γυναικεία» χαρακτηριστικά που
καταδικάζονται είναι η ανοησία, η άσκοπη επιμονή, η πανουργία, η κακία, η
τεμπελιά, η υποκρισία.
Οι κατώτερες νοητικές ικανότητες σηματοδοτούνται στη φρασεολογία και των
δυο γλωσσών με ένα όμοιο σχήμα, βασισμένο σε μετωνυμική επανερμηνεία:
(4) a. μακριά μαλλιά και λίγη γνώση
b. дълга коса къс акъл [dәlga kosa kәs akәl] (κυριολ. μακριά μαλλιά κοντά
μυαλά), αντίστοιχα στην ελληνική ‘μακριά μαλλιά και λίγη γνώση’
празна Мара [prazna Mara] (κυριολ. ‘κενή Μάρα’) ‘ανούσια φλύαρη
γυναίκα, χωρίς κανένα όφελος’ (Ilieva 2014: 45).
(5) a. γυναικείο μυαλό, γυναικεία λόγια; γυναικείες κουβέντες; γυναικείο ανάγνωσμα;
γυναικείο βιβλίο; γυναικοδουλειές, κατινοδουλειές
b..женски приказки [ženski prikazki]

(κυριολ.

γυναικείες

κουβέντες),

υποτιμητικά ‘λόγια χωρίς ιδιαίτερη αξία’,
c. водя се по женски акъл [vod’a se po ženski akәl], (κυριολ. οδηγούμαι από
γυναικείο μυαλό) ‘επικριτικά, ακούω, παρασύρομαι από γυναίκα’
Υποστηρίζοντας την παρατήρηση για την αμφισημία της γυναικείας υπόστασης,
όπως αντανακλάται στη γλώσσα, παραθέτουμε ένα παράδειγμα, στο οποίο το
‘θηλυκό’ είναι αξιολογικά θετικό:
(6) a. θηλυκό μυαλό – γόνιμο, επινοητικό.
Η κακία – ένα από τα κυριότερα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά της γυναίκας:
(7) a. Γυναίκα θυμωμένη, θάλασσα αγριεμένη.
b. Лоша жена – звяр свиреп [loša žena zv’ar svirep], (κυριολ. κακιά γυναίκα –
θηρίο ανήμερο), жена вечна злина [žena večna zlina], (κυριολ. γυναίκα –
αιώνιο κακό).
Η υποκρισία και η διπροσωπία θεωρούνται κυρίως γυναικεία χαρακτηριστικά,
τα οποία και στις δυο γλώσσες εκφράζονται με μορφικά και σημασιολογικά
ισοδύναμες ΦΜ:
(8) a. παριστάνει την οσία Μαρία. κάνει την Παναγία, κάνει την Αγιαπαρθένο
b. прави се на светица [pravi se na svetica], (κυριολ. παριστάνει την αγία)
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Μια ευδιάκριτη κατηγορία ΦΜ στη βουλγαρική είναι αυτή με συστατικό
στοιχείο ‘баба’ [baba]. Η ευρεία σημασιολογική εμβέλεια της λέξης στη βουλγαρική
(γιαγιά, γριά, πεθερά, μαμή και γενικότερα γυναίκα) σχετίζεται με τις αρχετυπικές
λειτουργίες της γυναίκας στην πατριαρχική οικογένεια, η οποίες στη συνέχεια
ενισχύονται και διαμορφώνονται από τις χριστιανικές αντιλήψεις. Παρόλο που αυτές
οι φρασεολογικές μονάδες παραπέμπουν σε γυναίκες, δεν εκφράζουν όλες έμφυλες
αξίες και σχέσεις. Ένα μεγάλο μέρος αποτελούν πραγματολογικούς φρασεολογισμούς
(οι οποίοι είναι συμφραστικά εξαρτημένοι) που σχολιάζουν, «δείχνουν» ή
δημιουργούν γλωσσικές καταστάσεις (βλ. Μότσιου 2012):
(9) a. бабината ти трънкина! [babinata ti trәnkina] – ‘έκφραση υποτιμητικής
στάσης ή αντίρρησης απέναντι σε γνώμη που εκφράστηκε’
Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ΦΜ της συγκεκριμένης κατηγορίας αναφέρονται
σε διάφορα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις γυναίκες (συνήθως στο ρόλο της
συζύγου και της νοικοκυράς), όπως: βλακεία, πνευματική ανεπάρκεια και
κατωτερότητα, ανόητη επιμονή, πονηριά, κακία, τεμπελιά:
(10) .a. едно си баба знае, едно си бае [edno si baba znae, edno bae] (κυριολ. ό, τι
ξέρει η γριά, αυτό γητεύει), ‘ανόητη επιμονή’
.b. баба си знае бабешката [baba si znae babeškata] (κυριολ. η γριά ξέρει τα
δικά της), ‘δεν θέλει να ακούσει συμβουλές’
.c. бабини деветини [babini devetini] (κυριολ. της γιαγιάς τα εννιάμερα),
‘χαζοκουβέντες, χαζομάρες’
Παρόμοιος όγκος ΦΜ, τουλάχιστον αριθμητικά, δεν παρατηρείται στην
ελληνική γλώσσα, παρόλο που δεν είναι άγνωστη η εμφάνιση της «γριάς»
επιφορτισμένης με «αντι-αξίες» και αρνητικά στερεότυπα συμπεριφοράς:
(11).a. καλόμαθε η γριά στα σύκα
δώσαμε της γριάς αυγό και το ’θελε μελάτο…
Εκτός από τις κατηγορίες των φρασεολογσμών με ρητές αναφορές φύλου,
υπάρχουν και μονάδες που δεν περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους έμφυλο λεξικό
στοιχείο, αλλά άρρητα υποδηλώνουν γυναικεία πρόσωπα, όπως οι ακόλουθες:
(12).a. τον τύλιξε – τον έδεσε, τον «κατάφερε» να την παντρευτεί
.b. увисвам на шията някому [uvisvam na šijata] (κυριολ. να κρεμαστώ στο
λαιμό κάποιου), ‘επιβάλλομαι σε κάποιον να με συντηρεί, να με παντρευτεί’
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2.4. Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά του ‘άντρα’ και της ‘γυναίκας’
Διαμορφώνονται υποκατηγορίες, βασισμένες σε επιμέρους στερεοτυπικές δυαδικές
αντιθέσεις που δηλώνουν ψυχολογικές, ηθικές, νοητικές παραμέτρους. Τα σταθερά
χαρακτηριστικά του «ισχυρού φύλου» είναι η φυσική δύναμη, η τόλμη, η πνευματική
ανωτερότητα, η λογική, η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η τάξη, η ενεργητικότητα έναντι
της αδυναμίας, της πνευματικής κατωτερότητας και της λογικής ανεπάρκειας της
γυναίκας, της υποταγής και της παθητικότητας.

2.4.1. Κατά πρώτο λόγο απομονώσαμε ΦΜ που προβάλλουν εκείνα τα υποχρεωτικά
διακριτικά γνωρίσματα του αντρικού φύλου, η απώλεια των οποίων στιγματίζει
αρνητικά τον άντρα: σωματική διάπλαση, μουστάκι, γένια, μαλλιά.
(13).a. άντρας χωρίς μουστάκι, αυγό χωρίς αλάτι.
.b. олизала го кравата [olizala go kravata] (κυριολ. τον έγλυψε η αγελάδα),
‘περιφρονητικά για σπανό’
.c. обръсвам си мустаките [obrәsvam si mustakite] (κυριολ. ξυρίζω τα
μουστάκια μου), ‘τόσο σίγουρος είμαι για κάτι, που είμαι έτοιμος να
αποχωριστώ ένα από τα βασικά σημάδια του πραγματικού άντρα’.
Ο τελευταίος φρασεολογισμός ανήκει στις εκφράσεις που προβάλλουν την
κυρίαρχη στη γλώσσα ανδροκεντρική οπτική γωνία. Όσο στην ελληνική, τόσο και
στη βουλγαρική παρατηρούνται κατηγορίες ΦΜ οι οποίοες δεν έχουν να κάνουν με
την αξιολόγηση του ‘αρσενικού’ ή του ‘θηλυκού’, αλλά αποκαλύπτουν την
αποκλειστικά

ανδρική

οπτική

γωνία

και

προοπτική

θέασης

του

κόσμο,

διαμορφώνοντας μια ανδρική εικόνα του κόσμου:
(14).a. όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια, στρίβω το μουστάκι μου, γελούν και τα
μουστάκια μου
.b. суча мустак [suča mustak] (στρίβω το μουστάκι μου), реша мустаките
[reša mustakite] (χτενίζω κάποιου τα μουστάκια), ‘κολακεύω κάποιον’,
.c. барабар Петко с мъжете [barabar Petko s mәžete], κυριολ. ‘μαζί και ο
Πέτκο με τους άνδρες’, για κάποιον που καταπιάνεται με κάτι που δεν μπορεί
να φέρει εις πέρας κλπ. (Ilieva 2014: 44-45).
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2.4.2. Οι αντιλήψεις για τη γυναικεία ομορφιά ως αξία αντανακλώνται και στις δυο
γλώσσες σε σειρά στερεότυπων παρομοιώσεων, οι οποίες, όμως, παρουσιάζουν
διαφορές στις εικόνες:
(15).a. όμορφη σαν κούκλα, σαν πριγκηπέσα
.b. хубава като кукла [hubava kato kukla], хубава като (златна) ябълка
[hubava kato zlatna jabәlka] (κυριολ. όμορφη σαν χρυσό μήλο), хубава като
икона [hubava kato ikona] (όμορφη σαν την εικόνα).
.c..νόστιμη γυναίκα, апетитна жена [apetitna žena] - έκφραση μιας
αντροκεντρικής «γαστρονομικής» μεταφοράς (Тelija 1996)15
(16).a. άσχημη σαν το θάνατο
.b. грозна като смъртта [grozna kato smәrtta] (άσχημη σαν το θάνατο), като
Баба Яга [grozna kato Baba Jaga] (άσχημη σαν τη Baba Jaga), грозна като
чума [grozna kato čuma] (άσχημη σαν την πανούκλα)

2.4.3. H αντίληψη για την εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας, όπως αντικατοπτρίζεται
στη φρασεολογία, είναι αμφίσημη: η γυναικεία ομορφιά παρουσιάζεται συνήθως σε
αντιδιαστολή με τις παραδοσιακές πατριαρχικές αρετές και με τους αντίστοιχους
κανόνες συμπεριφοράς:
(17).a. απέξω κούκλα και από μέσα πανούκλα
.b. отвън кукла, отвътре панукла/чума [otvәn kukla otvәtre panukla/čuma]
(απέξω κούκλα και από μέσα πανούκλα), отвънка свила, отвътре свиня
[otvәn svila otvәtre svin’a] (απέξω μετάξι, από μέσα γουρούνι), отвънка
гиздава, в главата гнидава [otvәn gizdava v glavata gnidava] (απέξω
στολισμένη, στο κεφάλι ψειριασμένη) ‘για γυναίκα που φροντίζει την εμφάνισή
της, αλλά όχι το σπίτι της’ (Ilieva 2014: 46).

2.4.4. Η έλλειψη μέτρου στην εμφάνιση της γυναίκας επίσης είναι αντικείμενο
σχολιασμού στη φρασεολογία και των δυο γλωσσών και παρατηρείται σε αντίστοιχες
κατηγορίες ΦΜ, βασισμένες συνήθως σε στερεότυπες παρομοιώσεις, στις οποίες το
αναφορικό μέρος είναι φορέας αρνητικής σημασίας. Πρέπει να επισημάνουμε τις
διαφορετικές εικόνες που χρησιμοποιούν οι δυο γλώσσες:

15

Για τις βασικές μεταφορές στην εννοιοποίηση της γυναίκας στο ρωσικό πολιτισμό βλ. Telija (1996).
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(18).a. στολισμένη σα λατέρνα
.b..нагласена като годена циганка [naglasena kato

godena ciganka],

(στολισμένη, φορτωμένη σαν αρραβωνιασμένη τσιγγάνα), накипрена като
кокона [nakiprena kato kokona] (στολισμένη σαν κοκόνα) ‘υπερβολικά
στολισμένη γυναίκα’.

2.4.5. Στην ελληνική φρασεολογία επίσης παρατηρούνται φρασεολογισμοί με
κανονιστικό περιεχόμενο για τη σωστή στάση και συμπεριφορά του άνδρα. Ο ίδιος
ο προσδιορισμός ‘αρσενικός’ ‘αντρικός’, ‘αντρίκιος’ εμφανίζεται ως συνώνυμο του
σωστού, του θετικού, του υποδειγματικού:
(19).a. φέρομαι αντρίκια, μιλάω αντρίκια
.b. работя по мъжки, мъжката [rabot’a po mәžki, mәžkata] (δουλεύω σαν
άντρας, αντρίκια) ‘δουλεύω σκληρά’
Τα αντρικά χαρακτηριστικά, όταν αναφέρονται σε γυναίκα, ερμηνεύονται τόσο
θετικά, όσο και αρνητικά.
(20) a. мъжка хватка [mәžka hvatka] – κυριολ. ‘αντρική λαβή’, για πετυχημένη
γυναίκα, αντρογυναίκα, мъжко момиче [mәžko momiče] (αγοροκόριτσο)
мъжка жена [mәžka žena] (αντρογυναίκα).
Μπορεί, όμως, να αναφέρονται σε εμφάνιση ή σε κανόνες συμπεριφοράς που
δεν αντιστοιχούν στην κοινώς αποδεκτή αντίληψη για τη γυναίκα:
(21).a. мъжка Гана (Драгана, Мара) [mәžka Gana, Dragana, Mara] (κυριολ.
αρσενική Γκάνα, Μάρα) ‘αντρογυναίκα, με ανδροπρεπή εμφάνιση ή
συμπεριφορά’
Αντιθέτως, οι γυναικοδουλειές, οι κατινοδουλειές είναι ανάξια λόγου και
ταιριάζουν μόνο στις γυναίκες και όχι στους άνδρες. Oι γυναικοδουλειές είναι επίσης
«κακολογίες, κουτσομπολιά, μικρότητες που, σύμφωνα με την αντίληψη που
επικρατεί, προσιδιάζουν σε γυναίκες» (ΛΚΝΕ).

2.4.6. Η καρδιά – αντρική και γυναικεία
Το λέξημα – κλειδί ‘καρδιά’ εμφανίζεται σε φρασεολογικές μονάδες μαζί με τον
προσδιορισμό «αντρικός», ο οποίος έχει θετικό πρόσημο και είναι δείκτης αξίας, σε
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αντίθεση με το προσδιορισμό «γυναικείος» στο βουλγαρικό φρασεολογισμό, που
φέρει αρνητικό πρόσημο και σημαίνει αντι-αξία:
(22) a. αντρίκια καρδιά
b. мъжко сърце [mәžko sәrce] (αντρίκια καρδιά )
c. женско сърце носи [žensko sәrce nosi] (γυναικεία’ καρδιά κουβαλάει),
‘είναι φοβητσιάρης, άτολμος’
Να σημειώσουμε ότι η αντίθεση ‘αρσενικο/θηλυκό’ ισοδυναμεί με μια σειρά
άλλων αντιθέσεων (‘σκληρό-μαλακό’, ‘αρσενικό-θηλυκό’, ‘ανώτερο-κατώτερο’), οι
οποίες είναι συνδεδεμένες με ιδιαίτερα σημαντικές πνευματικές κατηγορίες, όπως το
ιερό και το βέβηλο, η αγνότητα και η αμαρτία κλπ16.

2.4.7. Το χέρι – αντρικό/δεξί
(23) a. ανδρικό χέρι, δεξί χέρι (το καλό χέρι)
b. мъжка ръка [mәžka rәka] (ανδρικό χέρι), твърда десница [tvәrda desnica]
(σκληρό δεξί χέρι), ‘σύμβολο ισχύος’.
Η αντίθεση συμπληρώνεται από το γυναικείο χέρι/женска ръка με σημασία
‘απαλότητα, θαλπωρή, φροντίδα’.

2.4.8.

Ο

συμβολισμός

της

ενδυμασίας

ως

στοιχείο

ταυτότητας:

σε

εθνοπολιτισμικό πλάνο η παραδοσιακή ενδυμασία του άντρα και της γυναίκας
ερμηνεύεται ως δείκτης της έμφυλης ταυτότητας, αλλά και γενικότερα ως κοινωνική
και αξιολογική σήμανση με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Η γυναίκα δεν επιτρέπεται
να φορέσει «το ανήκον εις τον άνδρα» και το αντίθετο.
(23) a. φοράει παντελόνια - είναι άντρας, δυνατός, τολμηρός, αποφασιστικός και
υπεύθυνος.
Αντιθέτως, η ανευθυνότητα, η αφερεγγυότητα, η έλλειψη τόλμης είναι
γνωρίσματα που συνήθως σχετίζονται με τη γυναίκα, κατ’ επέκταση αυτός που τα
διαθέτει φοράει και τη χαρακτηριστική γυναικεία ενδυμασία:
16

Πολλές πρωτόγονες κοινωνίες φαίνεται ότι γενικά ταξινομούν διάφορα πράγματα κατά ομάδες

αντιθέτων, βλ. Δεξιό και αριστερό στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, G.E.R. Lloyd, Αρχαία Ελληνική
επιστήμη

–

μέθοδοι

και

προβλήματα:

http://www.ekivolos.gr/Dexio%20kai%20aristero%20sthn%20arxaia%20ellhnikh%20filosofia.htm
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(24) a. φοράει φούστα/φουστάνι – για άντρα ανεύθυνο, αφερέγγυο, αναποφάσιστο,
άτολμο.
Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί η απουσία σημασιολογικά ισοδύναμων ΦΜ στη
βουλγαρική με λεξικούς δείκτες μέρος της ενδυμασίας.

2.4.9. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους συλλογικούς πατριαρχικούς κανόνες οδηγεί
στην καταδίκη και εξοστρακισμό. Ως επιβεβαίωση μπορούμε να προβάλουμε σειρά
από φρασεολογισμούς που σχολιάζουν και αξιολογούν αρνητικά τον άντρα μέσα από
γυναικεία χαρακτηριστικά και συμπεριφορές και το αντίθετο. Το ‘γυναικοφέρσιμο’ –η
απόκτηση θηλυκών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων– είναι κατακριτέο. Αυτή η
αντιστροφή των αρσενικών και των θηλυκών χαρακτηριστικών/αξιών εξασφαλίζει
ιδιαίτερα υψηλό βαθμό έκφρασης του σχολιαζόμενου γνωρίσματος ή σχέσης. Και
στις δυο γλώσσες διακρίνεται κατηγορία ΦΜ που αποτελούν στερεότυπες
παρομοιώσεις με ρηματική σύνταξη και δεύτερο σκέλος ‘γυναίκα’:
(25) a. κλαίει/μιλάει/κάνει/φέρεται σαν γυναικούλα
b. реве като жена [reve kato žena] (κλαίει σαν γυναίκα)
Στη βουλγαρική διαμορφώνεται κατηγορία φρασεολογισμών με δομή Α+S με το
επίθετο ‘женски’ (θηλυκός, γυναικείος):
женски Дойно [ženski Dojno] /διαλ. ειρων/ (θηλυκός Ντόϊνο), женска тетка
[ženska tetka] (κυριολ. θηλυκιά θειά) ‘άντρας που ανακατεύεται σε γυναικείες
δουλειές’

2.4.10. Ο κυρίαρχος – η υποταγμένη: αντιστροφή των στερεοτυπικών ρόλων
Οι δευτερεύουσες σημασίες ‘άντρας’ και ‘γυναίκα’ ως σύζυγοι παρουσιάζονται και
στις δυο γλώσσες σε ξεχωριστή κατηγορία ΦΜ, οι οποίες σχολιάζουν τους
στερεοτυπικούς ρόλους και τις συμπεριφορές στην πατριαρχική οικογένεια,
ενταγμένες στο δόγμα της αντρικής κυριαρχίας:
(26) a. петел пее в нашата къща [petel pee v našata kәšta] (κόκορας λαλεί στο
σπίτι μας) ‘στο σπίτι κυριαρχεί ο άνδρας’
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b. кокошка пее в нашата къща [kokoška pee v našata kәšta] (κότα λαλεί στο
σπίτι μας) ‘η γυναίκα «κάνει κουμάντο» στο σπίτι’17
Κοινό βαλκανικό φαινόμενο είναι ο άντρας ο οποίος δεν είναι ανεξάρτητος
«αφέντης» στο δικό του σπίτι, να είναι αντικείμενο ειρωνείας (Ilieva 2014: 47):
(27) a. σώγαμπρος – заврян зет
b. добре ми е като зет на къща [dobre mi e kato zet na kәšta] (είμαι τόσο
καλά όσο και ο σώγαμπρος) ‘είμαι καταπιεσμένος’

2.4.11. Η αντιστροφή των καθιερωμένων ρόλων
Ιδιαίτερα ευδιάκριτη και στις δυο γλώσσες είναι η κατηγορία φρασεολογισμών που
σχολιάζουν την ανάρμοστη και την ανεπίτρεπτη κυριαρχία της γυναίκας στην
οικογένεια:
(28).a. τον σέρνει από τη μύτη, τον έχει βάλει στο βρακί της
.b. жена ми ме води за езика [žena mi me vodi za ezika] (η γυναίκα μου με
σέρνει από τη μύτη), жена ми носи калпака [žena mi mi nosi kalpaka] (η
γυναίκα μου φοράει το καλπάκι μου), жена ми ме възсяда като кон [žena
mi me vazs’ada kato kon] (η γυναίκα μου με καβαλάει σαν το άλογο), ‘η
γυναίκα μου με εξουσιάζει, είναι κυρίαρχη’
Η βουλγαρική διαθέτει μεγάλο αριθμό ΦΜ, βασισμένων σε διαφορετικά
μεταφορικά μοντέλα, με γενικότερη σημασία ‘άνδρας, εξαρτημένος από τη γυναίκα
του’:
(29) a. женска опашка [ženska opaška] (θηλυκή ουρά), женска богородица
[ženska bogorodica] (θηλυκή παναγιά), мъж под чехъл [pod čehәl] (κάτω
από το πασούμι), Генко Гинкин [Genko Ginkn] (Γκένκο της Γκίνκας), върти
се около полата на жена си [vәrti se okolo polata na žena si] (γυρίζει γύρω
από το φουστάνι της γυναίκας του).
Οφείλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι η στάση απέναντι στους
γυναικείους ρόλους δεν είναι καθόλου μονοσήμαντη: η απουσία της γυναίκας και η

17

Χαρακτηριστική είναι και η φράση του Εμμανουήλ Ροΐδη στο πλαίσιο της διαμάχης του με τις

γράφουσες της εποχής του (περίπου κατά το 1895): «Άμα η όρνιθα αρχίσει να λαλεί, εσύ ως πετεινός
σφάξε την αμέσως».
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αναγνώριση του κεντρικού ρόλου της γυναίκας στην οικογένεια επίσης έχουν την
αντανάκλασή τους στη φρασεολογία:
a. Το θηλυκό πουλί φτιάχνει τη φωλιά.

(30)

b. де няма жена, няма и къща [de n’ama žena n’ama i kәšta] (όπου δεν
υπάρχει γυναίκα, δεν υπάρχει και σπίτι).

3. Επίλογος
Η παρουσίαση της διαγλωσσικής σύγκρισης που προηγήθηκε δεν ήταν βέβαια
εξαντλητική ούτε στο σύνολο των μονάδων που εμπίπτουν στην κατηγορία των ΦΜ
με αναφορά στο φύλο, ούτε στην προβληματική και στις δυνατές προσεγγίσεις:
επιχειρήθηκε περισσότερο να υποδειχθεί η δυνατότητα μιας παρόμοιας συγκριτικής
διαγλωσσικής ανάλυσης.
Κάποιες μεταφορές είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική παράδοση (μυθολογία,
λαϊκή παράδοση). Ταυτόχρονα, στη βουλγαρική φρασεολογία παρατηρούνται
σχήματα και πρόσωπα που παραπέμπουν στην κοινή σλαβική μυθολογία.
Θεωρούμε σημαντική την παρατήρηση του σχετικά χαμηλού βαθμού
διαγλωσσικής ισοδυναμίας. Οι περιπτώσεις πλήρους φρασεολογικής ισοδυναμίας
είναι ελάχιστες (σε επίπεδο μορφής, σημασίας, υφολογικών χαρακτηριστικών). Παρά
το γεγονός ότι οι δυο γλώσσες ανήκουν σε ζώνη κοινού πολιτισμικού και
αξιολογικού προσανατολισμού, ο βαθμός της γλωσσική ιδιαιτερότητας στην
κωδικοποίηση του ‘αρσενικού’ και ‘θηλυκού’ είναι σχετικά υψηλός.
Η παρουσίαση του ‘αρσενικού’ και ‘θηλυκού’ στη φρασεολογία και των δυο
γλωσσών είναι ασυμμετρική. Στο βαθμό που το αρσενικό στοιχείο αποτελεί θετικό
πρότυπο, δεν εμπίπτει στη σφαίρα του φρασεολογικού ενδιαφέροντος. Αντιθέτως,
αντικείμενο της φρασεολογίας είναι συνήθως οι παράμετροι του ‘θηλυκού’ στο
βαθμό

που

αποτελούν

παρέκκλιση

από

τον

κανόνα,

κατακρίνονται

και

αποδοκιμάζονται. Ασυμμετρία παρατηρείται και στην αξιολογική προβολή των δυο
φύλων στη φρασεολογία. Χωρίς να είναι στατιστικά επιβεβαιωμένη, δημιουργείται η
εντύπωση ότι η βουλγαρική διαθέτει περισσότερες μονάδες που σχολιάζουν την
«ανεπάρκεια ανδρικών χαρακτηριστικών».
Προκειμένου να διαπιστωθεί με βεβαιότητα το εύρος των ομοιοτήτων και των
αποκλίσεων, απαιτείται γλωσσικό υλικό μεγαλύτερης κλίμακας. Ο στόχος μας ήταν
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να δείξουμε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο μελέτης της «φρασεολογίας του φύλου», όταν
μάλιστα αυτό επιχειρηθεί με συγκριτική/ διαγλωσσική οπτική.

Bιβλιογραφικές αναφορές
Alefirenko 2010: Алефиренко, Н. Когнитивная фразеология: pro et contra. Στο
Славянская фразеология и паремиология в XXI веке. Минск: Эмицер Колас,
58-65.
Alvanoudi, A. 2014. Grammatical gender in interaction: Cultural and cognitive
aspects. Leiden: Brill.
_______ 2015. The routine achievement of gender in Greek conversation. Gender and
Language 9(1), 11-31.
_______ 2016. Aspects of the meaning of gender. International Journal of Language
and Culture 3(1), 57-67.
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. & Α. Ευθυμίου. 2006. Οι στερεότυπες εκφράσεις και η
Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.
Αρχάκης, Α. 2002. Το φαινόμενο της διακοπής στη διεπίδραση της τάξης και η κατά
φύλα διαφοροποίησή του. Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα-γένος-φύλο.
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 145-170.
Baranov

&

Dobrovol’skij

1996:

Баранов,

А.

&

Д.

Добровольский.

Идиоматичность и идиомы. Вопросы языкознания 5, 51-64.
_______1997: Баранов, А. & Д. Добровольский. Постулаты когнитивной
семантики. Известия РАН. Сер. Литературы и языка 56(1), 11-21.
_______ 2008: Баранов, А. & Д. Добровольский. Аспекты теории фразеологии.
Москва: Знак.
_______ 2009: Баранов, А. & Д. Добровольский. Принципы семантического
описания фразеологии. Вопросы языкознания 6, 21-35.
Bartmiński, J. 2007. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo
UMCS.
Benveniste, E. Indo-European Language and Society. Book 1: Economy - Section 1:
Livestock

and

Wealth

Chapter

1:

Male

and

Sire.

http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/3892
Bourdieu 1998 (2002): Бурдийо, Пиер. 2002. Мъжкото господство. София: Лик.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /234/

Bussmann, H. & M. Hellinger (επιμ.) 2001. Gender Across Languages. τ. 3.
Amsterdam: John Benjamins.
Γαβριηλίδου, Ζ. 1996. Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα
ουσιαστικά άνθρωπος- και γυναίκα-. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα.
Πρακτικά της 17ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 100-114.
Cameron, D. 1996. The Language-Gender Interface: Challenging Co-optation. Στο V.
Bergvall, J. Bing & A.F. Freed (επιμ.), Rethinking Language and Gender
Research: Theory and Practice. London: Longman, 31-53.
Coates, J. 1993. Women, Men and Language. London: Longman.
Dirven, R. & M. Verspoor 2004. Γνωστικές ανιχνεύσεις στη γλώσσα και στη
γλωσσολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Eckert, P. & S. McConnell-Ginet 2003. Gender and Language. Cambridge:
Cambridge University Press.
Gender-Forschung in der Slawistik. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 55.
Wien, 2002.
Georgieva 2008: Георгиева, Ст. Образ женщины во фразеологии (на материале
русского и болгарского язьков). Изследвания по фразеология, лексикология и
лексикография. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 6470.
Hadjieva & Asenova 2014: Хаджиева, Ε. & Α. Асенова. Джендър прочит на
българската фразеология. E-списание в областта на хуманитаристиката ХХХ

в.

год.

IІ,

2014,

(4).

http://www.abcdar.com/magazine/IV/Hadzhieva_Asenova_1314-9067_IV.pdf
Holmes, J. & M. Meyerhoff (επιμ.) 2003. The Handbook of Language and Gender.
Oxford: Blackwell Publishing.
Hrnjak, A. 2014. Žene, zmajevi i opasne životinje. O nekim elementima
konceptualizacije žene u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji. Στο Životinje u
frazeološkom ruhu. Zagreb: FF-press, 1-16.
Θώμου, Π. 2005. Κριτήρια διάκρισης των λεξι(λογι)κών συνάψεων (lexical
collocations) από τις στερεότυπες φράσεις (idioms) στις ρηματο-ονοματικές δομές.
Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, τ. Ι, Ρέθυμνο:
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 393-401.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /235/

_______ 2006. Λεξιλογικές συνάψεις (lexical collocations) στη νέα ελληνική ως ξένη
γλώσσα. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ilieva 2014: Илиева, Т. Лингвокултурният концепт джендър в българската
фразеология. Orbis Linguarum 2, 43-48.
Johnson, M. 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination
and Reason. Chicago: University of Chicago Press.
Kaldieva-Zaharieva 2013: Калдиева-Захариева, Ст. Българска фразеология.
София: Академично издателство „Марин Дринов”.
Kapralova 2013: Капралова, Н. И ще господарува мъжът ти над теб. София:
Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.
Kedron, K. 2014. Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na material
běloruštiny, polštiny a češtiny). Praga: Karolinum.
Kirilina 1999: Кирилина, А. Гендерные стереотипы по данным языка. In Гендер:
лингвистические аспекты. Москва: Институт Социологии РАН, 105-162.
_______ 2000: Кирилина, А. Гендерные исследования в зарубежной и
российской лингвистике (Философский и методологический аспекты).
Общественные науки и современность 4, 138-143.
_______ 2005: Кирилина, А. Лингвистические гендерные исследования.
Отечественные записки 2(22), 22-43.
Κολιοπούλου, Μ. 2012. Μεταξύ σύνθετων και φράσεων. Στο Z. Gavriilidou, A.
Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (επιμ.), Selected papers oft
he 10th ICGL, Komotini: Democritus University of Thrace, 861-869.
Lakoff, R. 1975. Language and Woman's Place. New York: Harper.
Lisova 2013: Лисова, Е. Гендерная специфика соматических фразеологизмов.
Когнитивные

факторы

взаимодействия

фразеологии

со

смежными

дисциплинами. Белгород: Издательский дом Белгород, 215-218.
Lloyd, G.E.R. Δεξιό και αριστερό στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αρχαία
Ελληνική

επιστήμη

–

μέθοδοι

και

προβλήματα.

http://www.ekivolos.gr/Dexio%20kai%20aristero%20sthn%20arxaia%20ellhnikh
%20filosofia.htm
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2002. Συμφωνία/διαφωνία: Αλληλεγγύη και αντιπαλότητα
στις συνομιλίες ανδρών-γυναικών. Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα-γένοςφύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 97-144.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /236/

Markou & Petrova 2015: Марку, Х. & А. Петрова. Балканската фразеология в
когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански
фразеологичен корпус. In Балканските езици, литератури и култури.
Дивергенция и конвергенция. София: Университетско издателство „Св.
Климент Охридски”, 176-184.
Maslova 2001: Маслова, В. Лингвокультурология. Москва: Академия.
Mills, Margaret H. (επιμ.) 1999. Slavic gender linguistics. John Benjamins Publishing
Company Amsterdam/Philadelphia.
Μίνη, Μ. & A. Φωτοπούλου. 2009. Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών
εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις. In Selected
Papers from the 18th ISTAL, 491-503.
Μότσιου, Ε. 2012. Κατηγορίες πραγματολογικών φρασεολογισμών. Στο Z.
Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (επιμ.),
Selected papers of the 10th ICGL, Komotini: Democritus University of Thrace,
960-964.
Μπόλλα-Μαυρίδου,

Β.

1996.

Αντιπαραθετική

εξέταση

των

στερεότυπων

παρομοιώσεων της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Διδακτορική διατριβή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μωυσιάδης, Θ. 2007. Αλλαγές σημασίας στο εικονόσχημα του άξονα. Το
παράδειγμα του ρήματος “τρέπω”. Στο Proceedings of the 8th ICGL, 1057-1062.
Παυλίδου, Θ.-Σ. 2006. Γλώσσα-γένος-φύλο: Προβλήματα, αναζητήσεις και ελληνική
γλώσσα. Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα-Γένος-Φύλο, 2η έκδ., Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 15-64.
Pershaj 2014: Першай, А.Семантика пола: репрезентация гендерных отношений
во фразеологии. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет.
Samarina

2010:

Самарина,

В.

Гендер

во

фразеологии –

когнитивно-

лингвокультурологический аспект. Phd dissertation, Ставрополь.
Stefanova 2014: Стефанова, Д. За типологията на фразеологизмите от гледна
точка на когнитивната лингвистика. Научни трудове на Русенския
университет 2014, т. 53, (5.2), 172-177.
Sunderland, J. 2006. Language and Gender: An advanced resource book (Routledge
Applied Linguistics). London & New York: Routledge.
Tannen, D. 1990. You Just Don’t Understand. New York: Ballantine Books.
Telija 1996: Телия, В. Русская фразеология. Москва: Языки русской культуры.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /237/

Τσοκαλίδου Ρ. 1996. Το φύλο της γλώσσας. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνίδων
Επιστημόνων.
_______ 2001. Γλώσσα και φύλο. Στο Α.-Φ. Χριστίδης με Μ. Θεοδωροπούλου
(επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 104-107.
_______ 2006. Γλώσσα, γένος, φύλο. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών.
Uzeneva 2005. Узенева, Е. Джендър в българските пословици. Гласник
Етнографског института САНУ, 2005, (53), 221-229.
Wierzbicka, A. 1996. Semantic, Primes and Universals. Oxford: Oxford University
Press.
Zykova 2002: Зыкова, И. Специфика гендерной маркированности английских
идиом. Гендер: язык, культура, коммуникация. Москва: МГЛУ, 150-159.

Λεξικά:
Βλαχόπουλος Σ.: Λεξικό των Ιδιωτισμών της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Κλειδάριθμος,
2007.
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,
1998.
Μπαμπινιώτης, Γ. 2008. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο
Λεξικολογίας.
Νατσούλης, Τ. 1989. Λέξεις και Φράσεις Παροιμιώδεις. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.
Фразеологичен речник на българския език, т. 1-2. София: Народна просвета,
1974-1975.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /238/

ΤΑΥΤΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Αναστάσιος Μάτος1, Βασίλειος Συμεωνίδης2
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας1, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δράμας2
anmatos@sch.gr1, smnds@sch.gr2
Abstract
In this paper we discuss identity enactments, as emerged in high school teachers who
participate in a professional development digital community, aiming to enliven classic
texts’ teaching through digital media in today Greek school. First we will refer to the
existence of two antagonistic pedagogic discourses, a “formal” (strict and formalistic)
and an “innovational” one (open and creative), affecting and permeating humanities
teacher identities’ in today Greek education context. Drawing on the innovational
discourse we designed a lesson plan on Plato’s philosophical thought and implement
it in a final high school’s class, assigning to students open and critical literacy
learning activities. Our aim was to problematize the dominant classics teaching
culture in the Greek high school context, as well as the instrumental use of digital
media. Concluding we recommend that teachers’ professional development design,
should take into account pedagogical discourses that facilitates or complicates identity
change.

Λέξεις-Κλειδιά
Αρχαία Ελληνικά, Διδασκαλία, Ταυτότητες, Ψηφιακά Μέσα, Agency

1. Εισαγωγή
- Αναζητήστε στο διαδίκτυο δύο τρεις μεταφράσεις του πλατωνικού κειμένου [...].
Χαρακτηρίστε τις μεταφράσεις ως προς την «πιστή» ανταπόκρισή τους στο αρχαίο
κείμενο […]. Αποφασίστε ποια μετάφραση είναι η καταλληλότερη για τις Γενικές
Εξετάσεις.
- Καταγράψτε τις απορίες σας για τη βαθμολόγηση της μετάφρασης στις Γενικές
Εξετάσεις. Απευθυνθείτε σε καθηγητές σας, βαθμολογητές, σχολικούς συμβούλους
και όπου αλλού κρίνετε για να σας απαντήσουν.
- Καταγράψτε τα συμπεράσματα για το είδος της μετάφρασης που απαιτείται στις
Γενικές Εξετάσεις.
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Το παραπάνω απόσπασμα περιλαμβάνεται σε Φύλλο Εργασίας ενός διδακτικού
σεναρίου που αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών
στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο έργου το
οποίο είχε ως βασικό στόχο την ανάπτυξη διδακτικών πόρων (σενάρια) για την
παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) στα γλωσσικά μαθήματα.1
Ο προσεκτικός αναγνώστης θα διαπιστώσει βέβαια ότι οι οδηγίες που δίνονται
στους μαθητές κάθε άλλο παρά συντονίζονται με τον κυρίαρχο διδακτικό και
παιδαγωγικό λόγο που διαποτίζει και διαπερνά τις ταυτότητες όσων διδάσκουν τα
αρχαία ελληνικά στην τελευταία τάξη του Λυκείου και μάλιστα στην περίπτωση του
μαθήματος «Φιλοσοφικός Λόγος», το οποίο οι μαθητές στην ουσία διδάσκονται με
στόχο να εξεταστούν στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Ο συντάκτης
του συγκεκριμένου σεναρίου φαίνεται συνειδητά να αποδομεί τις κυρίαρχες
διδακτικές πρακτικές για το διδακτικό αντικείμενο των αρχαίων ελληνικών –οι οποίες
εγγράφονται σε έναν «κλειστό» διδακτικό λόγο– και συναρθρώνονται με
παραδοσιακές πρακτικές και στάσεις (Κατσαµάκα 2006: 68). Εν προκειμένω
καλούνται να αναζητήσουν «δύο τρεις μεταφράσεις του πλατωνικού κειμένου», να τις
«χαρακτηρίσουν ως προς την ‘πιστή’ ανταπόκρισή τους στο αρχαίο κείμενο» και να
«αποφασίσουν ποια είναι η καταλληλότερη για τις Γενικές Εξετάσεις». Παράλληλα
τους ζητείται να «απευθυνθούν σε βαθμολογητές ή σχολικούς συμβούλους» για να
συζητήσουν το ζήτημα των κειμενικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει μια
«κατάλληλη για πανελλαδικές εξετάσεις» μετάφραση.
Τέτοιου είδους μαθησιακές δραστηριότητες σπανιότατα υλοποιούνται στο
πλαίσιο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη
όπου το μάθημα αποκτά έναν ιδιαίτερα τυπικό και ασφυκτικό χαρακτήρα
στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων από τους μαθητές. Στην περίπτωσή
μας, ο συντάκτης-εκπαιδευτικός, μέσω των διδακτικών του δραστηριοτήτων,
προβληματοποιεί και αποφυσικοποιεί μια σειρά διδακτικά ζητήματα που σχετίζονται
με το σχολικό αντικείμενο των αρχαίων ελληνικών στο σημερινό Λύκειο. Έχει ήδη
διαπιστωθεί ότι στο ελληνικό σχολείο τα αρχαία ελληνικά αντιμετωπίζονται
1

Τίτλος Πράξης: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε

ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην Α/βάθμια
και Β/βάθμια εκπαίδευση». Το σενάριο συνάχθηκε από τον δεύτερο από τους συγγραφείς του
παρόντος άρθρου, έχει τίτλο: «Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου» και είναι δημοσιευμένο στο
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=256
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περισσότερο ως μάθημα που επιδιώκει την ανάπτυξη της αρχαιογλωσσίας, ενώ
αντίστοιχα υποτιμάται το αρχαιογνωστικό πλαίσιο, δηλαδή οι γνώσεις που
σχετίζονται με την ποικιλία του αρχαίου κόσμου, τα κοινωνικά και ιστορικά
συμφραζόμενα του κειμένου και της γλώσσας του ως κοινωνικού προϊόντος. Μια
τέτοια προσέγγιση –σε συνδυασμό και με το ασφυκτικό πλαίσιο της υλοκεντρικής
οπτικής που είναι κυρίαρχη– συντείνει στο να κατασκευάζεται στις τάξεις μια
αντίληψη για την γλώσσα ως οντότητα που διδάσκεται με εργαλειακό τρόπο. Όταν
μάλιστα –στην υπηρεσία αυτής της αντίληψης– επιστρατεύονται και τα ψηφιακά
μέσα ως διδακτικά εργαλεία, τότε αυτά, αντί να αναζωογονούν το μάθημα, το
υποβαθμίζουν με τον καθηλωτικό τους χαρακτήρα και χρησιμεύουν ως δέλεαρ
κινητροδότησης για τους μαθητές, με κύριο στόχο να γίνουν πιο ελκυστικά τα
γλωσσικά στοιχεία –γραμματική και συντακτικό– της αρχαίας (Βαρμάζης 2007). Με
τις διδακτικές επιλογές που πραγματώνει αυτός ο “κλειστός” διδακτικός λόγος
καλλιεργείται συστηματικά, αλλά μονοδιάστατα ο “σχολικός” γραμματισμός (Collins
& Blot 2003: 42), έτσι όπως υπαγορεύεται από την λογική των εθνικών εξετάσεων
και της κάλυψης της ύλης.
Στο παρόν άρθρο μας ενδιαφέρουν πτυχές της πραγμάτωσης της ταυτότητας του
εκπαιδευτικού ο οποίος εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητές του για ατομική δράση
(agency), αντιστέκεται και απορρίπτει την επικρατούσα διδακτική και παιδαγωγική
κουλτούρα. Συγκεκριμένα θα συζητήσουμε τις τακτικές «συμμόρφωσης-αντίστασης»
που ακολουθεί και την πραγμάτωση μιας ταυτότητας «επιφανειακά πειθαρχημένου
αλλά στην πραγματικότητα ανατροπέα» των ισχυόντων στη διδασκαλία των Αρχαίων
στις τάξεις του Λυκείου. Πέρα από τα παραπάνω θα επισημάνουμε ότι το
συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί πρόταση διδακτικής ανανέωσης των αρχαίων
ελληνικών, ενώ παράλληλα –ως κειμενικό είδος με αποδέκτες την εκπαιδευτική
κοινότητα– προσφέρει στρατηγικές και τεχνικές αποφυσικοποίησης του «κλειστού»
εργαλειακού λόγου και κατασκευής ταυτοτήτων εκπαιδευτικών περισσότερο
δημιουργικών και προσαρμοσμένων σε σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές παραδόσεις.
Σε σχέση με το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων,
αξιοποιήθηκαν κυρίως ποιοτικές μέθοδοι που στηρίζονται στη μείξη παραδόσεων, οι
οποίες αντλούν από μια ευρύτερη κοινωνικο-πολιτισμική οπτική και επικεντρώνουν
στην παράμετρο των πλαισίων στα οποία ζει και εργάζεται ο εκπαιδευτικός. Έτσι
αξιοποιήθηκαν αναλυτικά εργαλεία όπως των ταυτοτήτων (Gee 2010: 18; Ottesen
2006: 286), και με αυτό τον τρόπο αναδεικνύουν το σύνθετο ρόλο της
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αλληλεπίδρασης μεταξύ προσωπικών και θεσμικών οριζόντων, στην κατασκευή
νοημάτων για την ενσωμάτωση των Ν.Τ. από τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα
αξιοποιήθηκαν εκδοχές της ανάλυσης σχολικού λόγου, οι οποίες έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί ήδη σε μεγάλο εύρος για την μελέτη του ερευνητικού προγράμματος
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κουτσογιάννης 2012: 208; Κουτσογιάννης,
Παυλίδου & Χαλισιάνη 2011: 10-15).

2. Η ψηφιακή κοινότητα ως κοινότητα λόγου και «αρένα» ανα-κατασκευής
ταυτοτήτων
Πολλοί εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στη διδακτική αξιοποίηση
των ψηφιακών μέσων, στοχεύοντας στην ανανέωση ή/και ανατροπή της
παραδοσιακής οπτικής του γνωστικού τους αντικειμένου, καθώς και στην προσέγγιση
προοδευτικών παιδαγωγικών ή διδακτικών οπτικών κατά τις διδακτικές τους
πρακτικές. Παράλληλα όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τον ρόλο
του συγγραφέα διδακτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων, επειδή συμμετέχουν σε
ποικίλες επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όπως η Επιμόρφωση στην
Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στη Διδασκαλία (Β΄ επίπεδο), πλήθος σχετικών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, δράσεις του λεγόμενου Ψηφιακού
Σχολείου, εκπαιδευτικά Συνέδρια στα οποία παρουσιάζουν «καλές διδακτικές
πρακτικές» κ.ά. Από τη μια πλευρά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι αρκετά
ενδιαφέρουσες καθώς δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να απεκδυθούν το
ρόλο του απλού εκτελεστή του αναλυτικού προγράμματος το οποίο υπαγορεύεται από
την επίσημη πολιτεία και να αποπειραθούν «από τα κάτω» να προκαλέσουν ρήξεις
στις κυρίαρχες διδακτικές πρακτικές, ανατρέποντας παραδοσιακές και παρωχημένες
παιδαγωγικές αντιλήψεις. Από την άλλη, όμως, σε όλη αυτή την παραγωγή σεναρίων
και δραστηριοτήτων, σπάνια θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει παραδείγματα που
«διαβάζουν» με διαφορετικό τρόπο τη διδασκαλία και ξεφεύγουν από τα ισχύοντα
στο σχολείο, τα οποία υπαγορεύονται από αναγκαιότητες ξένες προς τον στόχο της
δημιουργίας ανοιχτών, δημιουργικών και κριτικών μαθητικών υποκειμένων.
Ο εκπαιδευτικός-συντάκτης του εν λόγω σεναρίου υπήρξε μέλος μιας
διαδικτυακής κοινότητας –του “Διαλόγου”2 η οποία λειτούργησε κατά το διάστημα
2012-2015, με στόχο την παραγωγή μαθησιακών πόρων (διδακτικών σεναρίων) για
2
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τα αρχαία ελληνικά. Η λογική πίσω από την λειτουργία της κοινότητας σχετιζόταν με
(α) τη θεωρία της τοποθετημένης μάθησης των (Lave & Wenger 1991: 32) και (β) το
μοντέλο της μαθητείας (apprenticeship model) (Collins, Brown, & Newman 1989:
456), σύμφωνα με το οποίο η παραγωγή των μαθησιακών πόρων και η επαγγελματική
εξέλιξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται σε κοινωνικές
καταστάσεις όπου παρατηρείται

έντονη αλληλεπίδραση. Όπως σημειώθηκε και

παραπάνω, από νωρίς έγινε ευδιάκριτη στο πλαίσιο της κοινότητας η ταυτόχρονη
παρουσία και παράλληλη επενέργεια περισσότερων του ενός παιδαγωγικών λόγων
σχετικά με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, γεγονός που αναδυόταν στις
συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και των παιδαγωγικών υπευθύνων, κατά την
διαδικασία του σχεδιασμού και της σύνταξης των διδακτικών σεναρίων και
αποτυπωνόταν στα τελικά τους κείμενα (Κουτσογιάννης & Μάτος 2015: 72).
Θεωρήσαμε ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών συνιστά και ταυτοτικό ζήτημα, που αναδεικνύεται με τις
πρακτικές και τον λόγο των εκπαιδευτικών. Μελετώντας τις συζητήσεις των μελών
διαπιστώνουμε ότι υπήρξε, σχηματικά, χώρος διασταύρωσης δύο διακριτών και
ανταγωνιστικών λόγων για τη διδασκαλία. Από τη μια αυτός που μπορούμε να
ονομάσουμε «κλειστό» διδακτικό λόγο και αρθρώνεται με βάση τις παραδοσιακές
πρακτικές και στάσεις σχετικά με το μάθημα και το γνωστικό αντικείμενο. Από την
άλλη, λειτουργεί ο «ανοιχτός» διδακτικός λόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τα αρχαία
ελληνικά περισσότερο ως αρχαιογνωσία, εντός της οποίας προσεγγίζει τη γλώσσα και
πριμοδοτεί το ζωντάνεμα του μαθήματος με τη συσχέτιση του αρχαίου με τον νέο
κόσμο και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα,
αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση τους με αντίστοιχα της αρχαιότητας. Ο
“ανοιχτός” λόγος χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα όχι τόσο ως εργαλεία διδασκαλίας,
αλλά ως μέσα πρακτικής γραμματισμού και, ακόμα περισσότερο, προσπαθεί να δει με
κριτική ματιά τον ρόλο και τις συνέπειες που έχει η αξιοποίηση των Ν.Τ. στη
διδακτική πράξη. Με αυτή την έννοια δοκιμάζει με ποικίλους τρόπους να υποψιάσει
τους μαθητές για τον τρόπο που οι Ν.Τ. επηρεάζουν τη διδασκαλία πολλές φορές σε
μια κατεύθυνση ομοιομορφίας και αυστηρής τυποποίησης που αρνείται την
υποκειμενικότητα του διδάσκοντα και των μαθητών. Έχουμε να κάνουμε με τους
κριτικούς γραμματισμούς που αποκαθιστούν τον διδάσκοντα και τους μαθητές ως
σχεδιαστές και υποκείμενα μάθησης.
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Οι διδακτικοί αυτοί λόγοι/ κουλτούρες για το διδακτικό αντικείμενο των
αρχαίων ελληνικών, λειτούργησαν ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της κοινότητας (Gee,
2010: 112). Οι παιδαγωγικοί υπεύθυνοι και ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς της
κοινότητας ενστερνίζονταν τον «ανοιχτό» παιδαγωγικό λόγο, ενώ τα περισσότερα
από τα μέλη της κοινότητας πραγμάτωναν διδακτικές ταυτότητες που αντλούσαν από
τον

«κλειστό» (ο οποίος

είναι ηγεμονικός στο

πλαίσιο

της

διδακτικής

καθημερινότητας γενικά). Η ταυτόχρονη διασταύρωση με τμήματα αυτών των λόγων
υπήρξε γόνιμη και δημιουργική ως προς την ανακατασκευή των ταυτοτήτων για
πολλά από τα μέλη της κοινότητας, αλλά και αφορμή για διαπραγμάτευση πολλών
και σημαντικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών. Το γεγονός αυτό γίνεται σαφές, εάν κάποιος διαβάσει ένα απόσπασμα
ενός νήματος συζήτησης ανάμεσα στον παιδαγωγικό υπεύθυνο και τον εκπαιδευτικό
ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία της σύνταξης ενός διδακτικού για τα Ηθικά
Νικομάχεια, που διδάσκονται στην Γ΄ Λυκείου και είναι στην εξεταστέα ύλη του
μαθήματος των αρχαίων ελληνικών:
Παιδαγωγικός Υπεύθυνος: Η “αναπλαισίωση” αυτού του "διδαγμένου" κειμένου
στο σχολείο το έχει εκτρέψει σε εκθεσιακού τύπου ηθικολογία: περί αρετής, περί
μεσότητος, κτλ… Βλέπω στις δραστηριότητες των φύλλων ποικιλία ψηφιακών
τέχνεργων αλλά κάπως “καθηλωτικές” δραστηριότητες… να τολμήσουμε να
κάνουμε το μάθημα να μιλήσει κάπως και στο σήμερα.
Εκπαιδευτικός: «[έχω] βαθύτατη επίγνωση ότι οι μαθητές της θεωρητικής
ελάχιστα ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό ή δημιουργικό δυο μήνες πριν από
τις εξετάσεις. Επομένως δε μπορώ να απαλλαγώ από την έγνοια το σενάριο να
μην καλύπτει και τις “εξεταστικές” τους ανάγκες».
(Απόσπασμα από το forum του Διαλόγου 17/03/2014
http://dialogos.greek-language.gr/)
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανταλλαγή μηνυμάτων, ο παιδαγωγικός
υπεύθυνος μεταφέρει τη σύγχρονη και προοδευτική προσέγγιση σχετικά με την
αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Αφενός
σημειώνει πως υπάρχει ανάγκη απελευθέρωσης του περιεχομένου της διδασκαλίας
από το ασφυκτικό πλαίσιο που αναγκάζει τους μαθητές να ασχολούνται με την
παραγωγή εξαιρετικά τυποποιημένων κειμένων, τα οποία δεν τους αφήνουν
περιθώρια δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας. Από την άλλη προβληματοποιεί τη
χρήση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία εφόσον, όπως ισχυρίζεται, μολονότι
παρουσιάζουν

ποικιλία,

δεν

ενεργοποιούν

το

μαθητή

(“καθηλωτικές”
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δραστηριότητες) και δεν του δίνουν την ευκαιρία να συσχετίσει το περιεχόμενο της
αρχαιογνωσίας με ζητήματα της εποχής του.
Η απάντηση βέβαια του εκπαιδευτικού είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι έχει
πλήρως ενστερνιστεί τον λόγο της διδασκαλίας με επίκεντρο τη διδακτέα ύλη και της
προτεραιότητας σε διδακτικές πρακτικές που θα εξασφαλίσουν καλές επιδόσεις των
μαθητών στις εθνικές εξετάσεις, τουλάχιστον για όσα από τα μαθήματά του διδάσκει
στην Γ’ Λυκείου. Οι ισχυρισμοί του παιδαγωγικού υπευθύνου απορρίπτονται από τον
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό, καθώς ισχυρίζεται ότι οι μαθητές «δυο μήνες πριν από τις
εξετάσεις … ελάχιστα ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό ή δημιουργικό». Σε γενικές
γραμμές πολλοί εκπαιδευτικοί κατά τη διασταύρωσή τους με ακαδημαϊκούς
παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους, συνήθως τους απορρίπτουν με τον ισχυρισμό
ότι πρόκειται για «θεωρίες» μη εφαρμόσιμες στο πλαίσιο μιας πραγματικής τάξης.
Παρόμοια πολλοί από τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας –ενστερνιζόμενοι
παρόμοιες οπτικές– ελάχιστα δέχθηκαν την πρόκληση να μετουσιώσουν τον επίσημο
στην κοινότητα «ανοιχτό» και κριτικό παιδαγωγικό λόγο σε μαθησιακές
δραστηριότητες τις οποίες θα εφάρμοζαν στις τάξεις τους. Παρόλη τη δυσκολία
(ενδεχομένως και το ρίσκο) ενός παρόμοιου εγχειρήματος, στο διδακτικό σενάριο που
μας ενδιαφέρει ο συντάκτης-εκπαιδευτικός επιχείρησε να αποφυσικοποιήσει και να
εξαρθρώσει τον «κλειστό» διδακτικό λόγο για το διδακτικό αντικείμενο των αρχαίων
ελληνικών, ακολουθώντας ενδιαφέρουσες ταυτοτικές στρατηγικές.

2. Η ιδεολογία σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο και τη διδασκαλία από την
οποία διαπερνάται το διδακτικό σενάριο
Το συγκεκριμένο σενάριο με τον (φαινομενικά ουδέτερο) τίτλο «Η αρχή της
δημιουργίας του ανθρώπου» συντάχθηκε και εφαρμόστηκε σε Λύκειο επαρχιακής
πόλης το φθινόπωρο του 2013, και αφορά την Ενότητα 2 του σχολικού εγχειριδίου,3
δηλαδή το απόσπασμα 320d-321b5 από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Πρόκειται για
το σημείο που παρουσιάζεται με μυθολογικό τρόπο η γένεση των όντων από τους
θεούς και η μοιρασιά ικανοτήτων και δυνάμεων στο καθένα απ' αυτά. Ευθύς εξαρχής
–από την εισαγωγή ακόμη του σεναρίου– ο συντάκτης παρουσιάζει ως διδακτικό
πρόβλημα την αποτελεσματική διδασκαλία με βάση τον επικαθορισμό του μαθήματος
από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, εστιάζει σε όσα προβλέπονται από την
3
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τυπολογία της γραπτής εξέτασης του “διδαγμένου” κειμένου, δηλαδή τη μετάφραση,
τα λεξιλογικά στοιχεία και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Καθώς διατηρεί τον τίτλο
που έχει η ενότητα του σχολικού βιβλίου, δίνει την εντύπωση ότι στοχεύει στον
σχολικό γραμματισμό με τρόπο που υποτάσσεται στις παραδοσιακές πρακτικές του
μαθήματος. Ωστόσο, η μελέτη του σεναρίου δείχνει ότι η αυτή συμμόρφωση είναι
επιφανειακή και μάλλον χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να τεθεί το ουσιαστικό
διδακτικό πρόβλημα.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το σενάριο αποσκοπεί στην αποδόμηση του
«κλειστού» διδακτικού λόγου για τα αρχαία ελληνικά, δηλαδή στην κριτική της
ιδεολογικής χρήσης του από μία εθνική εκδοχή που βασίζει τη συνέχεια του έθνους
στην αδιατάρακτη συνέχεια της γλώσσας από την κλασική εποχή ως τις μέρες μας.
Ταυτόχρονα, το σενάριο προσπαθεί να προκαλέσει ανοιχτή διδασκαλία, με ενεργή
συμμετοχή των μαθητών και αξιοποίηση και αφετηρία την πολιτιστική και γλωσσική
εμπειρία τους, ενάντια στις κυρίαρχες διδακτικές πρακτικές, που βάζουν τον
εκπαιδευτικό στο κέντρο, και ενάντια στον διδακτικό φορμαλισμό που προτάσσει τη
μορφολογία και την ορολογία σε βάρος της γλώσσας και του κόσμου.

2.1. Ανοιχτή διδασκαλία αρχαίων ελληνικών με προσέγγιση σε όψεις κριτικού
γραμματισμού
Ο συντάκτης προτού ακόμη προχωρήσει στην καταγραφή των δραστηριοτήτων τις
οποίες θα υλοποιήσουν οι μαθητές, αναφέρεται στο γεγονός ότι για να
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διδασκαλία οφείλει ο εκπαιδευτικός να έχει κατά
νου ζητήματα που έχουν να κάνουν με «εμπεδωμένες ταυτότητες εκπαιδευτικών και
μαθητών». Σε σχέση με τις ταυτότητες της καθημερινότητας των εφήβων μαθητών
σημειώνει πως είναι γειωμένες σε πολύ διαφορετικούς πολιτισμικούς κόσμους από
αυτούς που κατασκευάζονται στις σχολικές αίθουσες. Κατά συνέπεια, για να
εξασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή του μαθητικού υποκειμένου στις διδακτικές
δραστηριότητες, απαιτείται να μεταφερθούν στη διδασκαλία, οι ψυχαγωγικές
πρακτικές που εφαρμόζουν τα παιδιά στα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης. Για
να γίνει κάτι τέτοιο (που θα συνεπαγόταν ότι το μάθημα αποκτά αυθεντικότητα και οι
μαθητές βρίσκουν προσωπικό νόημα σε αυτό), αναφέρεται πως ο διδάσκων πρέπει να
πραγματώνει ταυτότητα εκπαιδευτικού που υιοθετεί την κοινωνικά τοποθετημένη

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /246/

διδασκαλία και τη θεωρία των πολυγραμματισμών και πως είναι απαλλαγμένος από
την υλοκεντρική και την εργαλειακή διδακτική λογική.
Οι διδακτικές πρακτικές που προτείνονται βασίζονται στο συνεχές των
εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των μαθητών και της συμμετοχής τους στη
σχολική ζωή (Κουτσογιάννης 2011: 391). Πίσω από τις συγκεκριμένες προτάσεις
ανιχνεύεται η μελέτη των κυρίαρχων διδακτικών πρακτικών που καθορίζονται κυρίως
από το παραπρόγραμμα που διαμορφώνει η πανελλαδική διαγωνιστική προοπτική και
παθητικοποιεί τους μαθητές ως απλούς δέκτες μιας τυποποιημένης διδακτέας ύλης. Η
επίγνωση αυτής της πραγματικότητας είναι αναγκαία, εφόσον στόχος των
δραστηριοτήτων είναι η υπέρβασή της, για να τοποθετηθούν οι μαθητές ως ενεργά
υποκείμενα που μετατρέπουν το σχολείο σε χώρο ελευθερίας και δημιουργικότητας.
Συνεπώς οι προτεινόμενες δράσεις προωθούν τη συνεργασία αντί για τον
ανταγωνισμό, την ομαδικότητα αντί για τον ατομικό ωφελιμισμό, και το ευχάριστο
αντί για το ανιαρό.
Παράλληλα το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο διαπερνάται από την οπτική του
κριτικού γραμματισμού, εφόσον –πέρα από τη διεύρυνση της αρχαιογνωστικής βάσης
των μαθητών– επιδιώκει να τους εισάγει σε προβληματισμούς σχετικά με ζητήματα
μετάφρασης, ερμηνείας και λεξιλογίου. Έτσι δηλώνεται με σαφήνεια ότι η
συγκεκριμένη διδασκαλία είναι δομημένη με βάση τη θέση ότι «δεν υπάρχει μία
‘σωστή’ μετάφραση που οι μαθητές πρέπει να αποστηθίσουν» η οποία κινείται στον
αντίποδα των κυρίαρχων παιδαγωγικών ταυτοτήτων στα ελληνικά συμφραζόμενα.
Στο ίδιο μήκος κύματος δηλώνεται ότι οι μαθητές (α) θα γνωρίσουν αντιλήψεις και
άλλων Ελλήνων φιλοσόφων σχετικά με τη γένεση των όντων και των ηθικών αξιών
για να σχετικοποιήσουν τις απόψεις του Πρωταγόρα και να τις εντάξουν σε ένα
γενεαλογικό ιδεολογικό συνεχές, (β) θα συγκρίνουν μεταφραστικές δοκιμές και θα
επιχειρηματολογήσουν για την αξία τους –λειτουργώντας ως κοινότητα μεταφραστών
(τοποθετημένη μάθηση), (γ) θα μελετήσουν την ομοιότητα λέξεων της αρχαίας
ελληνικής με λέξεις της νέας ελληνικής, με σκοπό να επισημάνουν την φαινομενική
γενετική ή σημασιολογική τους συγγένεια. Με το τελευταίο επιχειρείται σαφώς η
αποδόμηση του κυρίαρχου στις μέρες μας λόγου (που επαναφέρει την ιδεολογία του
καθαρευουσιανισμού από την πίσω πόρτα) σχετικά με την κατευθείαν προέλευση
κάθε νεοελληνικής λέξης από αρχαίες ρίζες (ενώ όσες δεν εντάσσονται σε αυτό το
μοντέλο απολαμβάνουν χαμηλότερου status). Ο συντάκτης επίσης αισθανόμενος την
πίεση για συμμόρφωση με τον κυρίαρχο διδακτικό λόγο, δικαιολογεί την αποδόμηση
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της εργαλειακής λογικής και της αξιοποίησης φροντιστηριακού τύπου τεχνασμάτων
στη διδασκαλία, ισχυριζόμενος ότι μολονότι υπάρχει η εντύπωση ότι μέσα από αυτά
μπορεί ο μαθητής να γράψει καλά σε πανελλαδικές εξετάσεις, τελικά είναι
πιθανότερο να καταλήξει σε λάθη.

2.2. Διδακτικά συμβάντα που προβληματοποιούν την κυρίαρχη διδακτική
κουλτούρα για τα αρχαία ελληνικά
Στην περιγραφή που ακολουθεί, θα εστιάσουμε σε ορισμένα συμβάντα που
αναδεικνύουν το πνεύμα του σεναρίου και σχετίζονται με την προβληματοποίηση των
κυρίαρχων παραδοχών για τη μετάφραση, το λεξιλόγιο και την ερμηνεία του
κειμένου.
1ο Διδακτικό Συμβάν: Προβληματοποίηση των παραδοχών για τη μετάφραση
Τίθεται στους μαθητές το ζήτημα της μετάφρασης των αρχαίων κειμένων έτσι όπως
διδάσκεται και έτσι όπως διαμορφώνεται σε έναν λόγο υποταγμένο στους τρόπους
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η μετάφραση αντιμετωπίζεται ως κειμενικό είδος
για το οποίο υπάρχει προβληματισμός και αμφισβητήσεις που συνήθως δεν φτάνουν
στις σχολικές αίθουσες. Για να σχετικοποιηθεί η στρέβλωση της μίας “σωστής”
μετάφρασης αξιοποιούνται οι μεταφράσεις από την «Πύλη για την Ελληνική
Γλώσσα»,4 με σκοπό να μελετηθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους με κριτήριο τον
τρόπο που αποδίδουν το αρχαίο κείμενο.
Οι μαθητές καθοδηγούνται να προσέξουν αν η μετάφραση μιμείται
συντακτικούς τρόπους της αρχαίας και αν εστιάζει περισσότερο στην απόδοση του
περιεχομένου ή της μορφής (κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εφόσον έχουμε να κάνουμε
με φιλοσοφικό κείμενο). Πιο συγκεκριμένα, ζητιέται να προσέξουν την απόδοση των
απαρεμφάτων, των μετοχών και των δοτικών, επειδή είναι στοιχεία που απουσιάζουν
ή λειτουργούν εντελώς διαφορετικά στη νεοελληνική. Ο τρόπος που γίνεται η
ενασχόληση με τη μετάφραση οδηγεί στην επίγνωση ότι πρόκειται για κειμενικό
είδος που δεν μπορεί να αποτελεί μονολιθική και μηχανιστική απόδοση σε μια
τεχνητή γλώσσα, ακόμα και όταν πρόκειται για τη σχολική εκδοχή.
Οι μαθητές αφήνονται να διαλέξουν οι ίδιοι με ποια από τα προτεινόμενα
σημεία θα ασχοληθούν περισσότερο, τους συνεργάτες συμμαθητές τους και τον
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τρόπο που θα αποφασίσουν τελικά σχετικά με τα ερωτήματα που αφορούν τις
μεταφράσεις: ποια μετάφραση τους άρεσε περισσότερο, ποια μπορεί να διαβαστεί ως
αυτόνομο κείμενο, ποια αποδίδει καλύτερα τη σκέψη του Πρωταγόρα, ποια είναι η
καταλληλότερη για τις Γενικές Εξετάσεις.
2ο Διδακτικό Συμβάν: Προβληματοποίηση των παραδοχών για το λεξιλόγιο
Για ποιον λόγο χρειάζονται τα λεξιλογικά σχόλια που παρατίθενται στο σχολικό
βιβλίο μετά από το αρχαίο κείμενο; Βοηθούν πράγματι σε κάτι, όπως η κατανόηση
του κειμένου ή η καλύτερη γνώση του λεξιλογίου; Με ποιο κριτήριο επιλέγονται και
ποιες πληροφορίες δίνονται; Υπάρχουν άλλες λέξεις του κειμένου για τις οποίες που
θα είχε ενδιαφέρον να σχολιαστούν; Αυτά τα ερωτήματα καθορίζουν την προσέγγιση
του λεξιλογίου. Οι μαθητές αφήνονται ελεύθεροι να ψάξουν σε ψηφιακά λεξικά, αλλά
κυρίως παροτρύνονται να εμπιστευτούν τα λεξικά της «Πύλης για την Ελληνική
Γλώσσα», με την οδηγία να αφαιρέσουν δύο λέξεις που κρίνουν ότι δεν τους
χρειάζονται και στη θέση τους να προσθέσουν δύο που κρίνουν απαραίτητες.
Εκτός από τις δεξιότητες πλοήγησης και εύρεσης πληροφοριών σε
αρχαιογνωστικά περιβάλλοντα, οι μαθητές προβληματίζονται και υποψιάζονται την
ιδεολογία που καθορίζει την υποτιθέμενη πολλές φορές ετυμολογική και
σημασιολογική συγγένεια λέξεων της αρχαίας και νέας ελληνικής. Σκοπός είναι να
γνωρίσουν έννοιες όπως σημασιολογικά και μεταφραστικά δάνεια, ψευδόφιλες
λέξεις, κ.α., οι οποίες δεν υπάρχουν για το ελληνικό σχολείο. Ακόμα, οι μαθητές
εστιάζουν στη σημασία των λέξεων στην αρχαιότητα και σήμερα, κάτι που δείχνει
την εξέλιξη της γλώσσας, εστιάζουν στην προέλευση των λέξεων, κάτι που δείχνει ότι
η αρχαία ελληνική ανήκει στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και είχε το δικό της
παρελθόν. Για να γίνουν σαφή τα προηγούμενα οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν
και να ερευνήσουν σε λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής τις λέξεις του
κειμένου: παραιτούμαι, επίσκεψη, ευλάβεια, επαρκώ, ώρα.
3ο Διδακτικό Συμβάν: Προβληματοποίηση των παραδοχών για τον ερμηνευτικό
σχολιασμό
Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα από τον Διογένη Λαέρτιο, στο οποίο αναφέρονται
οι απόψεις του Πρωταγόρα σχετικά με το κριτήριο των πραγμάτων, την ανθρώπινη
ψυχή και τους θεούς και τον τρόπο που αντιμετώπισαν στην Αθήνα τις αντιλήψεις
του. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα είναι
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διαφορετικός από τον Πρωταγόρα του Διογένη Λαέρτιου και ότι δεν έχουμε έργα του
ίδιου του Πρωταγόρα, εφόσον “τὰ βιβλία αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ”.
Επιπλέον, ζητιέται από τους μαθητές να ερευνήσουν πιο συγκεκριμένα για τον
Πρωταγόρα, τον Επίκουρο και τον Ηράκλειτο και να σημειώσουν στοιχεία για την
καταγωγή τους, την αντίληψή τους για την γέννηση του κόσμου και των όντων, την
αντίληψή τους για τον τρόπο που πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Έτσι, οι μαθητές
ωθούνται να αποκτήσουν σφαιρικότερη εικόνα για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία,
και διευρύνουν την περιορισμένη οπτική που οφείλεται στην απουσία συστηματικής
διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην σχολαστική μελέτη του
πλατωνικού κειμένου, όπως καθορίζεται από τον ωφελιμισμό της εξεταστικής
προοπτικής.

2.3. Διδακτικά συμβάντα που προβληματοποιούν την εργαλειακή αξιοποίηση
των ψηφιακών μέσων
Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στην εσωτερική κινητοποίηση
των μαθητών, εφόσον συνδέουν τις πρακτικές της εξωσχολικής καθημερινότητας των
μαθητών με την μελέτη του αρχαίου κόσμου. Επιλέγονται εργαλεία ανοιχτά και
γενικής χρήσης με δικαίωμα επιλογής για τους μαθητές χωρίς να αποκλείονται και
άλλα που γνωρίζουν οι ίδιοι. Έτσι, στη λογική των νέων γραμματισμών
αντιμετωπίζονται εξίσου ως πόροι και ως περιβάλλοντα δημιουργίας πολυτροπικών
κειμένων τα οποία οι μαθητές καλούνται να δημοσιεύσουν ως αποκρυστάλλωμα της
εργασίας τους με πραγματικούς αποδέκτες.
1ο Διδακτικό Συμβάν
Σχετικά με την προβληματοποίηση της μετάφρασης, οι μαθητές προεκτείνουν την
κριτική προσέγγιση που προηγήθηκε, καθώς καλούνται να αναζητήσουν στο
Διαδίκτυο μεταφράσεις του ίδιου αποσπάσματος (320d-322b5) και να τις κρίνουν ως
προς τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους, όπως τα σχηματοποίησαν με την
μελέτη των μεταφράσεων της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα». Η αξιοποίηση του
Διαδικτύου ως πόρου γίνεται σε ανοιχτά περιβάλλοντα με την επισήμανση να
προσέχουν οι μαθητές την ταυτότητα των σελίδων που επισκέπτονται και να
αξιολογούν την εγκυρότητά τους, όχι μόνο επειδή τα ψηφιακά μέσα δεν είναι
“ουδέτερα” αλλά κυρίως εφόσον έχουμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο στο οποίο η
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παραχάραξη, η διαστρέβλωση και η υποταγή σε ιδεολογικές σκοπιμότητες είναι πολύ
συχνό φαινόμενο.
2ο Διδακτικό Συμβάν
Από άλλους μαθητές ζητιέται να βρουν εικόνες που μπορούν να οπτικοποιήσουν το
αρχαίο κείμενο της πλατωνικής “δημιουργίας του ανθρώπου”. Οι εικόνες μπορεί να
βρεθούν στο Διαδίκτυο ή να δημιουργηθούν από τους μαθητές και να συνδυαστούν
με φράσεις του κειμένου. Παροτρύνονται, εφόσον μπορούν και έχουν τον χρόνο και
τη διάθεση, να δημιουργήσουν βίντεο αξιοποιώντας τις εικόνες και ηχητικές
καταγραφές του κειμένου. Έτσι, δίνονται πρωτοβουλίες στους μαθητές για να
αναδείξουν πιθανές καλλιτεχνικές ανησυχίες με δημιουργικό τρόπο και ταυτόχρονα
καλλιεργείται ο γραμματισμός για την απόδοση του νοήματος με την αξιοποίηση
ποικίλων σημειωτικών πόρων και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. Η μαθητική
οπτική αναδεικνύει πολλαπλές αναπαραστάσεις του κειμένου δείχνοντας ότι το ίδιο
σημαίνον μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά σημαίνοντα ανάλογα με την κοινωνική και
πολιτισμική αφετηρία των μαθητών.
3ο Διδακτικό Συμβάν
Η ενασχόληση με το λεξιλόγιο εκτός από την αναζήτηση σε λεξικά και
αρχαιογνωστικές σελίδες περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργατικών κειμένων που
δημοσιεύονται στο ιστολόγιο του μαθήματος.

3. Πρόκληση ρηγμάτων στα ισχύοντα
Η εν λόγω διδακτική πρόταση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αδιέξοδα και αντιφάσεις
που παρατηρούνται σε πολλές διαστάσεις του εκπαιδευτικού θεσμού στον τόπο μας.
Μία από αυτές τις αντιφάσεις σχετίζεται με το ότι ενώ από τη μια επίσημοι
εκπαιδευτικοί θεσμοί (λ.χ. Ι.Ε.Π.) κατασκευάζουν ως επιβεβλημένη την ανανέωση
των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών (κυρίως μέσω των ψηφιακών μέσων),
οι ίδιοι από την άλλη επιβάλλουν ως βασικό κριτήριο επιτυχούς διδασκαλίας την
ποσότητα της διδακτέας «ύλης» που καλύφθηκε, νομιμοποιώντας παιδαγωγικές
ταυτότητες που προσανατολίζονται σε αυστηρά περιχαρακωμένες και άκαμπτες
διδακτικές πρακτικές οι οποίες εν πολλοίς μιμούνται την φροντιστηριακού τύπου
διδασκαλία. Η επίγνωση αυτής της πραγματικότητας οδηγεί τον συντάκτη του εν
λόγω διδακτικού σεναρίου στο να ακολουθήσει μέσω της διδασκαλίας που σχεδίασε
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και εφάρμοσε σε ένα παιχνίδι φαινομενικής συμμόρφωσης με τα ισχύοντα, στην
πραγματικότητα όμως στην επιδίωξη για ανατροπή τους.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, επιδιώκεται η συνολική προβληματοποίηση του
“κλειστού” διδακτικού λόγου για τα αρχαία ελληνικά με την συνειδητή πραγμάτωση
μιας ταυτότητας εκπαιδευτικού που επικαλείται τους επίσημους στόχους και τα
Αναλυτικά

Προγράμματα

και

παρουσιάζεται

πειθαρχημένος,

αλλά

στην

πραγματικότητα επιχειρεί την ανατροπή όσων ισχύουν στη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών στις λυκειακές τάξεις, ακόμα και στην Γ΄ Λυκείου. Αυτό το παιχνίδι
παρέχει στους αποδέκτες του σεναρίου, φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα,
στρατηγικές και τεχνικές για να αποφυσικοποιήσουν τον “κλειστό” διδακτικό λόγο
και να συγκροτήσουν ταυτότητα εκπαιδευτικού περισσότερο δημιουργικού σύμφωνα
με σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις. Έτσι, μπορεί ο εκπαιδευτικός να
εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες ατομικής δράσης για να αντισταθεί στην πρακτική της
επικρατούσας διδακτικής και παιδαγωγικής κουλτούρας χειριζόμενος κυρίαρχους
τρόπους συμπεριφοράς. Εντέλει, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αποτελεί
υλικοποιημένη οντότητα διδασκαλίας που στοχεύει στην ανακατασκευή και των
μαθητικών ταυτοτήτων διαφορετικών από τις κυρίαρχες στα ελληνικά εκπαιδευτικά
συμφραζόμενα.
Η παιδαγωγική παράδοση στην οποία εγγράφεται η παρούσα διδακτική πρόταση
αφορά στην λεγόμενη κριτική παιδαγωγική (Freire 2000: 45) η οποία στοχεύει να
οδηγήσει τα υποκείμενα σε χειραφέτηση από φυσικοποιημένες αντιλήψεις και στην
πλαισιοθετημένη μάθηση (πολιτισμικά, κοινωνικά κ.λπ.). Το θεωρητικό πλαίσιο
αναφορικά με τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου παραπέμπει στην κριτική
γλωσσική επίγνωση, ενώ η διδακτική πρόταση αρδεύεται από τη θεωρία των
πολυγραμματισμών, και να εκμεταλλευτεί προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες που
ήδη έχουν οι μαθητές, συνδυάζοντας εξωσχολικές (λ.χ. ψυχαγωγικές) αλλά και
σχολικές πρακτικές. Παράλληλα το θεωρητικό υπόβαθρο της χρήσης των Ν.Τ. αφορά
στα ψηφιακά μέσα ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού (μέσα ή έξω από το
σχολείο). Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν ότι η θεωρητική πλαισίωση του σεναρίου
είναι πλήρης και στέρεα και ότι ο συντάκτης έχει κατακτήσει και χειρίζεται καλά την
κοινωνική γλώσσα της σύγχρονης επιστήμης για τη γενική διδακτική, την
παιδαγωγική του γνωστικού αντικειμένου καθώς και για την αξιοποίηση των Ν.Τ.
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4. Αντί επιλόγου
Εφόσον ένα από τα διαρκή θέματα συζήτησης είναι η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών θα μπορούσε η μελέτη της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης να
μας οδηγήσει σε προτάσεις σχετικές με την επαγγελματική εξέλιξη των φιλολόγων,
αλλά και των άλλων ειδικοτήτων. Με βάση όσα είδαμε, η επαγγελματική εξέλιξη
μπορεί να διαμορφωθεί σαν πλαίσιο εντός του οποίου οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν τον
χώρο και ωθούνται σε ποικίλες ταυτοτικές πραγματώσεις με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και ταυτοτικούς πειραματισμούς. Κείμενα όπως το συγκεκριμένο
διδακτικό σενάριο θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα είδος υποστηρικτικού πλαισίου
ανα-κατασκευής ταυτοτήτων και να ενθαρρύνουν το διάλογο για τους εκπαιδευτικούς
που «συναντώνται» με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανανέωση της
διδασκαλίας (Alsup 2006: 109-121). Τέτοιου είδους διάλογοι –με αφορμή κείμενα
που αποδομούν κυρίαρχους λόγους και αρθρώνουν εναλλακτικούς– μπορούν να
αποτελέσουν ένα είδος «μεθόριων περιοχών» στα προγράμματα επαγγελματικής
εξέλιξης των εκπαιδευτικών που θα λειτουργούν ως ασφαλείς χώροι για την αλλαγή
των εκπαιδευτικών, επιτρέποντας πειραματισμό και την επιτέλεση ταυτοτήτων, κατά
ένα τρόπο που ισχύει στην πραγματικότητα της επαγγελματικής εξέλιξης: δηλαδή ως
μιας εύθραυστης διαδικασίας.
Βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να γίνουν
«κοινωνικοί πρωταγωνιστές» και σχεδιαστές της διδασκαλίας που θα αφήνει
παρόμοια περιθώρια και στους μαθητές. Δηλαδή, ως υποκείμενα της μάθησης θα
πρέπει να αναπτύσσουν ατομική πρωτοβουλία (agency) για να διευρύνουν την
παιδαγωγική ελευθερία και να εκμεταλλεύονται «αυλακώσεις και ραγισματιές» (De
Certeau 1998: 106), ώστε να συγκροτούν ανταγωνιστικούς λόγους απέναντι στο
κανονιστικό διδακτικό πλαίσιο που καθορίζεται κυρίως από το ασφυκτικό σχολικό
παραπρόγραμμα.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Alsup, J. 2006. Speaking from the borderlands: Exploring Narratives of Teacher
Identity. Στο B. Williams, Identity papers: Literacy and Power in Higher
Education. Logan: Utah State University Press.
Βαρμάζης, Ν. 2007. Τα αρχαία ελληνικά στη νεοελληνική εκπαίδευση. Ανάκτηση 4/4/
2016 από http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_11/

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /253/

Collins, A., J. Brown & S. Newman 1989. Cognitive Apprenticeship: Teaching the
crafts of reading, writing, and mathematics. Στο L. Resnick (επιμ.), Knowing,
Learning and Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser. Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, 453-494.
Collins, J. & R. Blot 2003. Literacy and literacies: Texts, power, and identity.
Cambridge University Press.
De Certeau, M. 1998. The Practice of Everyday Life: Living and cooking. Volume 2
(Vol. 2). U of Minnesota Press.
Freire, P. 2000. Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury Publishing.
Gee, J. 2010. An introduction to discourse analysis: Theory and method 3rd ed. New
York: Taylor & Francis e-Library.
Κατσαµάκα, Ο. 2006. Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στο Λύκειο
σήμερα: από τη θεωρία στην πράξη (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή).
Ανάκτηση 04 Απριλίου 2016 από http://search.lib.auth.gr/Record/ikee-100684
Κουτσογιάννης, Δ. 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες.
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
_______ 2012. Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης. Μελέτες για την ελληνική

γλώσσα, ΙΝΣ, 32, σσ. 208-222 Θεσσαλονίκη. Ανάκτηση 04 Απριλίου 2016 από
http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_32_208_222.pdf
Κουτσογιάννης, Δ. & A. Μάτος 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα
γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας.
Κουτσογιάννης, Δ., M. Παυλίδου & I. Χαλισιάνη 2011. Μελέτη για την αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Θεσσαλονίκη.

Ανάκτηση

04

Απριλίου

2016,

από

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/p3.1.2_glwssa_bthm
ia.pdf
Lave, J. & E. Wenger 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation.
Cambridge: Cambridge University Press.
Ottesen, E. 2006. Learning to teach with technology: authoring practised identities.
Technology, Pedagogy and Education 15(3), 275-290.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /254/

Η ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΞΗΣ ΣΤΑ
ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Ελένη Μότσιου1, Φρειδερίκος Βαλετόπουλος2
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας1, Université de Poitiers – FoReLL2
emotsiou@ece.uth.gr1, fvaletop@univ-poitiers.fr2

Αbstract
It is generally accepted that every human language carries a specific view of the
reality and ‘constructs’ an interpretation for it: this picture/model of the reality is
imposed by each language upon its users. Thus, reality representations may have
similar or different aspects in diverse languages: a really intriguing aspect concerns
human emotions, especially if we define them as “attitudes towards reality”. The
question arises whether a considerable variation in conceptualization really exists,
provided that the expression of emotions differs across languages. Τhe field of
phraseology is extremely rich and offers a perfect opportunity to observe the emotive
language, since phraseological units express emotions and attempt to transmit the
exact experience at the same time. The focus of our paper is on the conceptualization
of fear and surprise in phraseological units of Greek and Russian language∙ we further
assume that the conceptualization may affect the expression and experience of the
same emotions among speakers of different languages as well.

Λέξεις-Κλειδιά
συναισθήματα, εννοιοποίηση, φρασεολογία, διαγλωσσική σύγκριση, φόβος, έκπληξη

1. Συναισθήματα: βίωμα, πολιτισμός και γλώσσα
Η έκφραση του συναισθήματος είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του
ανθρώπινου όντος και βασική όψη της καθημερινής του ζωής. Η καθοριστική
εμπλοκή του συναισθήματος στη σκέψη και τη συμπεριφορά δεν αμφισβητείται
πλέον σήμερα: τα συναισθήματα αποτελούν μέσο απεικόνισης, κατανόησης και
μάθησης, αλλά και αξιολόγησης της πραγματικότητας. Αυτά είναι που κινητοποιούν,
αιτιολογούν, οργανώνουν και κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων
αντιδράσεων και ενεργειών, και αποτελούν μέρος της νόησης/σκέψης∙ νόηση και
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συναίσθημα θεωρούνται πλέον συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά συστήματα
όπως παλαιότερα (Parrot & Sabini 1989; Lazarus 1999; Barrett et al. 2007; Brackett
et al. 2013 κ.ά.). Κατά τον Izard (1977; 2007) τα συναισθήματα δεν είναι παρά
προσωπικές εμπειρίες που σχετίζονται με ψυχοσωματικές αλλαγές και μεταβολές της
συμπεριφοράς: έτσι, το συναίσθημα ορίζεται ως στάση του ανθρώπινου όντος προς τα
γεγονότα της πραγματικότητας.
Τα συναισθήματα επομένως είναι μέρος της φυσιολογικής εξέλιξης του
ανθρώπινου είδους που είναι βιολογικά εφοδιασμένο με ψυχολογικά, νευρολογικά,
βιολογικά συστατικά τα οποία συνθέτουν τα συναισθήματα (Griffiths 2001)∙ άρα
μπορούμε να διακρίνουμε καθολικά συναισθήματα που αναγνωρίζονται εύκολα
διαπολιτισμικά. Βάσει ανάλογων ευρημάτων που δείχνουν σταθερούς συσχετισμούς
στην ερμηνεία των συναισθημάτων από πολιτισμικά διαφορετικούς ομιλητές (Scherer
1997) προτάθηκαν διάφορες κατηγοριοποιήσεις βασικών συναισθημάτων. Για
παράδειγμα, ο Plutchik (1980), βασιζόμενος κυρίως σε φυσικές-βιολογικές
αντιδράσεις, διακρίνει 8 βασικά συναισθήματα (χαρά-λύπη, εμπιστοσύνη-αποστροφή,
φόβος-θυμός, έκπληξη-προσδοκία) τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους και δομούν τα
ανώτερα συναισθήματα και τα αντίθετά τους (advanced emotions-advanced
opposites). Σύμφωνα με τον Εkman (1992; 1999) τα 6 βασικά συναισθήματα (χαρά,
λύπη, φόβος, θυμός, αποστροφή και έκπληξη) ερμηνεύονται και εκφράζονται με
παρόμοιο τρόπο, γλωσσικό ή μη, μεταξύ των ομιλητών με διαφορετικά
κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά, και διαχωρίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και
από

άλλα

συναισθηματικά

φαινόμενα/

καταστάσεις,

βάσει

συγκεκριμένων

διακριτικών χαρακτηριστικών. Αρκετές ακόμα μελέτες προσπαθούν να αποδείξουν
ότι ορισμένα συναισθήματα είναι καθολικά και διαπολιτισμικά, καθώς προκαλούν τις
ίδιες ασύνειδες αντιδράσεις (π.χ. εκφράσεις προσώπου) σε ομιλητές εντελώς
διαφορετικών πολιτισμών (βλ. Ekman & Friesen 1971; 1975; Μatsumoto et al. 2008)∙
επίσης, φαίνεται ότι τα αρνητικά συναισθήματα υπερισχύουν και έχουν κάποια
κοινά/καθολικά χαρακτηριστικά (Noth 1992). Η σκοπιά αυτή έχει αμφισβητηθεί από
τον Fridlund (1994) που υποστηρίζει ότι οι εκφράσεις του προσώπου δεν αποδίδουν
τόσο μια συναισθηματική κατάσταση όσο μεταδίδουν τις προθέσεις και τις
πεποιθήσεις των ομιλητών.
Aν και ανιχνεύτηκαν αρκετές διαπολιτισμικές ομοιότητες στα συναισθήματα,
υπάρχουν ωστόσο και αρκετές διαφορές αλλά και ερωτηματικά ως προς τις
ερμηνείες/αξιολογήσεις αυτών των «κοινών» συναισθημάτων από τους ομιλητές: για
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παράδειγμα, βιώνουν οι ομιλητές διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών ακριβώς
τα ίδια συναισθήματα; αντιστοιχούν αυτά στις ίδιες εμπειρίες ή προκαλούν τις ίδιες
αντιδράσεις και συμπεριφορές; Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα συναισθήματα
ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορές από πολιτισμό σε πολιτισμό - αλλά και μέσα στο
χρόνο ανάλογα με την αλλαγή των γνώσεων για τον κόσμο και την πραγματικότητα,
από αιώνα σε αιώνα κτλ. (Βλ. Valetopoulos 2013 σχετικά με την εξέλιξη της σχέσης
φόβου και έκπληξης). Η θέση της πολιτισμικής διαφοροποίησης όσον αφορά τα
συναισθήματα υποστηρίζει ότι κάθε ομιλητής σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει
μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο: επομένως, ακόμα και αν
δεχτούμε ότι τα συναισθήματα αποτελούνται από έμφυτα συστατικά, αυτά
διαφοροποιούνται σημαντικά υπό την επιρροή διαφορετικών πολιτισμών και
διαφορετικών χρονικών περιόδων (Mesquita & Leu 2007; Koh, Scollon & Wirtz
2014). H αντιπαραθετική μελέτη των όρων που εκφράζουν συναίσθημα έχει δείξει ότι
η περιοχή των συναισθημάτων έχει σκιαγραφηθεί διαφορετικά σε διαφορετικές
γλώσσες (σημασιακές και εννοιακές διαφορές), άρα οι ομιλητές ερμηνεύουν
διαφορετικά τις εμπειρίες που σχετίζονται με τα συναισθήματα (Lutz & White 1986;
Johnson-Laird & Oatley 1989; Wierzbicka 1992; Pavlenko 2002; 2008; 2009 κ.ά).
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι νοητικές και οι συναισθηματικές διαδικασίες,
αν και εμφανίζουν ομοιότητες αφού καθορίζονται βιολογικά, επηρεάζονται
σημαντικά από τις διαφορετικές κοινωνικοπολιτισμικές δομές και αποτελούν τελικά
μέρος τους (Kitayama 2001). Σύμφωνα με τους Matsumoto & Hwang (2012: 92) τα
συναισθήματα είναι “…transient, bio-psycho-social reactions to events that have
consequences for our welfare and potentially require immediate action”. Το
πιθανότερο είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές «συναισθηματικές περιοχές» μέσα σε
μια κατηγορία συναισθημάτων: άλλες επηρεάζονται περισσότερο από τη βιολογία και
άλλες περισσότερο από πολιτισμικά δεδομένα (Μatsumoto & Hwang 2012).
Διαφορετικές απόψεις όμως κυριαρχούν και στο πεδίο των σχέσεων της
γλώσσας με το συναίσθημα (και κατ’ επέκταση, την πραγματικότητα). Σήμερα η
πλειοψηφία των γλωσσολόγων συμφωνεί ότι το γλωσσικό σημείο αποτελείται από
την ένωση του λογικού και του συναισθηματικού παράγοντα: η γλώσσα δεν είναι ένα
περιγραφικό-αφηγηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για λογικούς συλλογισμούς,
αλλά είναι εργαλείο έκφρασης επιθυμίας, αξιολόγησης, καθοδήγησης - και αυτό δεν
μπορεί να γίνει εφικτό χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη του συναισθηματικού
παράγοντα. (Shakhovsky 2007; Χριστίδης 2002). Οι περισσότερες απόψεις για τις
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ακριβείς σχέσεις γλώσσας και συναισθήματος απορρέουν από δύο διαφορετικές
αντιλήψεις για τη γλώσσα: η μία τονίζει περισσότερο τη γνωσιακή λειτουργία της
γλώσσας και η άλλη περισσότερο τη συναισθηματική λειτουργία της. Σύμφωνα με τη
δεύτερη οπτική, η γλώσσα είναι ένας από τους τρόπους έκφρασης των
συναισθημάτων, ένα κανάλι που διοχετεύει τα συναισθήματα στην επικοινωνία∙
συναισθήματα και γλώσσα όμως είναι χωριστές οντότητες (Βamberg 1997; Niemeier
& Dirven 1998 κ.ά.). Η γνωσιακή οπτική από την άλλη, θεωρεί ότι η γλώσσα δεν
αντανακλά απλά την αντίληψη και τη βίωση του συναισθήματος, αλλά πολύ συχνά
την καθοδηγεί και την καθορίζει: έτσι οι σχέση πραγματικότητας και γλώσσας δεν
είναι μονόδρομη αλλά αμφίδρομη (Βarrett 2006; Wierzbicka 1999a; Lakoff 1993;
Kovesces 2000 κ.ά.).
H γλωσσική έκφραση βέβαια δεν είναι ο μόνος τρόπος εκδήλωσης των
συναισθημάτων: μπορούμε να τα εξωτερικεύσουμε τόσο γλωσσικά όσο και φυσικάσωματικά (γέλιο, δάκρυα κτλ). Είναι φανερό ότι το μη γλωσσικό σύστημα είναι πολύ
πιο άμεσο, πιο εύστοχο, πιο έντονο στην εκδήλωση και μετάδοση του συναισθήματος
(αποτύπωση της βίωσής του): το αποτέλεσμα της γλωσσικής μετάδοσης του
συναισθήματος που βιώνει κάποιος είναι πάντα φτωχότερο. Επιπλέον, η επιλογή του
γλωσσικού μέσου για την έκφραση ενός συναισθήματος εξαρτάται τόσο από τον κάθε
ομιλητή όσο και από την ύπαρξη εξωγλωσσικών παραγόντων, άρα η γλωσσική
έκφραση των συναισθημάτων είναι πάντα υποκειμενική. Σε οποιαδήποτε περίπτωση
όμως, η μελέτη του συναισθήματος μέσω της γλώσσας ανοίγει ένα παράθυρο στον
συναισθηματικό κόσμο μέσω του γλωσσικού.
Ειδικά η περιοχή της φρασεολογίας συνεισφέρει ιδιαίτερα σε αυτή την έρευνα,
καθώς οι φρασεολογικές μονάδες, εννοιοποιώντας το συναίσθημα, δεν περιγράφουν
τόσο (ονομάζουν), όσο αξιολογούν γεγονότα και καταστάσεις, οντότητες και
φαινόμενα, με τρόπο μη κυριολεκτικό, εικονικό και αισθητηριακό-βιωματικό,
μεταδίδοντας άμεσα στάση και βίωμα (εκφράζουν τη βίωση του συναισθήματος). Οι
μη κυριολεκτικές εκφράσεις (μεταφορές, φρασεολογισμοί) φαίνεται ότι είναι το
ισχυρότερο γλωσσικό μέσο για να επικοινωνήσουμε σε κάποιον τα συναισθήματά
μας, και ειδικά να μεταδώσουμε την έντασή τους. H φρασεολογία ανοίγει ένα
«νοητικό παράθυρο» μέσα από το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς πώς στην
έκφραση των συναισθημάτων απεικονίζεται ένα πιο καθολικό-βιολογικό ανθρώπινο
προφίλ αλλά και ένα πιο ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτισμικό.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /258/

Το «νοητικό λεξικό των συναισθημάτων» έχει μελετηθεί από διαφορετικές
επιστημονικές σκοπιές (ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, γλωσσολογικές κ.ά.) και σε
διαφορετικές γλώσσες.. Η γνωσιακή σκοπιά προσφέρεται ιδιαίτερα για τη μελέτη της
ανθρώπινης γνώσης για τα συναισθήματα έτσι όπως φανερώνονται μέσα από τη
γλώσσα, ειδικά τη μη κυριολεκτική (Kövesces 1986; 2000; Lakoff 1987; 1993; Gibbs
1994; Wierzbicka 1999; Dobrovol’skij & Piirainen 2005; Gavriilidou, Blanco, Buvet,
2014 κ.ά.): οι φρασεολογισμοί αντιμετωπίζονται ως μονάδες που υποκινούνται και
αιτιολογούνται από τη συμβατική γνώση των ανθρώπων για το τι είναι κόσμος και
πραγματικότητα

με

τη

βοήθεια

μεταφορικών-μετωνυμικών

σχημάτων.

Οι

«φρασεολογισμοί του συναισθήματος» συνήθως αντανακλούν τη λαϊκή αντίληψη για
το τι είναι ένα συναίσθημα ή/και πώς αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο ον τις
επιδράσεις-επιπτώσεις του. H ανθρώπινη γνώση που βρίσκεται πίσω από και
κινητοποιεί τους φρασεολογισμούς, είναι φυσική-αισθητηριακή αλλά και κοινωνικήπολιτισμική.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αντιπαραθετικά
τον

ΦΟΒΟ

και

την

ΕΚΠΛΗΞΗ,

συγκρίνοντας

τις

παγιωμένες

εκφράσεις/φρασεολογισμούς των συναισθημάτων αυτών σε ρωσικά και ελληνικά.
Στόχος είναι να επισημανθούν οι διαγλωσσικές ομοιότητες και διαφορές που θα
αποκαλύψουν την εννοιοποίηση (εννοιακή αναπαράσταση) των συναισθημάτων σε
κάθε γλώσσα, και, κατ’ επέκταση, όψεις για τον τρόπο που βιώνουν το φόβο και την
έκπληξη οι ομιλητές της ρωσικής σε σχέση με τους ομιλητές της ελληνικής.

2. Φόβος και Έκπληξη: βασικές κατηγοριοποιήσεις και περιγραφές
Το συναίσθημα του φόβου αναφέρεται σχεδόν σε όλες τις γνωστότερες απόπειρες
κατηγοριοποίησης των συναισθημάτων∙ η έκπληξη εμφανίζεται λιγότερο μεταξύ των
βασικών συναισθημάτων (για σύνοψη βλ. Ortony & Turner 1990; Μatsumoto et al.
2008). Σύμφωνα με τον Plutchik (1980) o φόβος και η έκπληξη ανήκουν στα οκτώ
βασικά συναισθήματα, ενώ ο συνδυασμός τους προκαλεί το δευτερεύον συναίσθημα
του δέους (awe). Τα βασικά συναισθήματα έχουν διακυμάνσεις ως προς την ένταση
και σχετίζονται με αντιδράσεις σε ερεθίσματα. Ο φόβος μπορεί να είναι μεγάλου ή
μικρότερου βαθμού (τρόμος ή ανησυχία: apprehension), κατανοείται γνωσιακά ως
κίνδυνος, προκαλείται από το κάποιο ερέθισμα που απειλεί το υποκείμενο και το
εξαναγκάζει σε απόδραση από την πηγή της απειλής. Η έκπληξη εμφανίζει τις
διαβαθμίσεις αιφνιδιασμός από τη μία και περισπασμός/απόσπαση προσοχής
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(distraction) από την άλλη, κατανοείται ως «τι είναι αυτό;» και προκαλείται από κάτι
μη αναμενόμενο, που ακινητοποιεί το υποκείμενο. Σε μια πιο γλωσσική προσέγγιση,
οι Shaver et al. (1987) θεωρούν ότι τα συναισθήματα οργανώνονται στο νοητικό
λεξικό ως ιεραρχίες, όπου το βασικό επίπεδο (basic level) αντιστοιχεί σε αυτό που
ονομάζουμε «βασικό ανθρώπινο συναίσθημα» και εμφανίζει τα πρότυπα (prototypes)
μιας ολόκληρης κατηγορίας. Η βασική κατηγορία μπορεί να διαφοροποιηθεί επιπλέον
σε επίπεδο υπωνύμων, όπου δηλώνονται διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση των
βασικών συναισθημάτων. Ύστερα από ψυχογλωσσολογική έρευνα, οι ερευνητές
διακρίνουν έξι βασικά συναισθήματα (αναφέροντας ως υπερώνυμα το δίπολο
αρνητικό – θετικό). Για παράδειγμα, ο φόβος υποκατηγοριοποιείται σε τρόμο και
νευρικότητα, ενώ μπορούν να γίνουν και επιπλέον διαχωρισμοί σε

άγχος, σοκ,

πανικό κ.ά. Οι ερευνητές παραδέχονται ωστόσο ότι δεν υπάρχει μια ιεραρχική
κατηγοριοποίηση της έκπληξης, που σημαίνει ότι έχει ίσως ένα ιδιαίτερο status.
Ο Εkman (1992) από τη μεριά του υποστήριξε αρχικά ότι υπάρχουν έξι βασικά
καθολικά συναισθήματα (ή, ορθότερα, «οικογένειες συναισθημάτων»), μεταξύ των
οποίων ο φόβος και η έκπληξη. Τα βασικά συναισθήματα χαρακτηρίζονται από την
παρουσία εννέα διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, όπως αυτόματη/ασύνειδη
αξιολόγησή τους, σύντομη διάρκεια, καθολικά χαρακτηριστικά στο περιβάλλον και
καθολικά διακριτικά σημάδια (π.χ. εκφράσεις προσώπου, βλ. και Ekman & Friesen
1971), συγκεκριμένες φυσιολογικές/βιολογικές διαδικασίες στο σώμα κ.ά. Τα
χαρακτηριστικά αυτά διακρίνουν επίσης και τα βασικά συναισθήματα μεταξύ τους. Ο
Εkman παραδέχεται ότι οι αντιδράσεις του φόβου και της έκπληξης καμιά φορά δε
διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ τους, ενώ αφήνει την πιθανότητα η έκπληξη να μην
αποτελεί μια αποκλειστική κατηγορία. Αργότερα η έκπληξη δεν περιλαμβάνεται στη
λίστα των συναισθημάτων που ορίζονται με βάσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
διότι η πρόκληση αντίδρασης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησής
τους (Ekman 1999). Σε άλλη μελέτη θα υποστηριχθεί ότι η έκπληξη είναι ένα πολύ
«σύντομο» συναίσθημα (εάν είναι τελικά) το οποίο μετουσιώνεται σε κάποιο άλλο,
ανάλογα με το ερέθισμα που το προκάλεσε (φόβος, θαυμασμός κτλ.) ή και σε κανένα
συναίσθημα (Ekman 2003). Σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται και η άποψη των
Ortony & Turner (1990) ότι το status της έκπληξης ως συναισθήματος είναι
αμφισβητήσιμο, καθώς δύσκολα αξιολογείται (είναι ουδέτερο), στοιχεία του
εμπεριέχονται και στο φόβο και, επιπλέον, εστιάζει στη γνώση και όχι στο βίωμα∙
όπως αναφέρεται και από τους Johnson- Laird & Oatley (2008: 102) «…έχουμε
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υποστηρίξει ότι η έκπληξη δεν είναι αυτόνομο συναίσθημα, αλλά αντίδραση σε ένα
απροσδόκητο γεγονός που μπορεί να είναι προπομπός σε κάθε ένα από τα πέντε
συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, αποστροφή)».
Οι Matsumoto et al. (2008), ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τις θέσεις του
Ekman, διαχωρίζουν επτά βασικά συναισθήματα που συσχετίζονται με διακριτές
εκφράσεις του προσώπου, μεταξύ των οποίων υπάρχει ο φόβος - αλλά και η έκπληξη.
Αντίθετα, οι Jack et al. (2014), με τη βοήθεια της ανάλυσης των κινήσεων των μυών
του προσώπου, καταλήγουν σε τέσσερα βασικά/καθολικά συναισθήματα, θεωρώντας
το φόβο και την έκπληξη σχεδόν όμοια (ή, έστω, πολύ δύσκολα διαχωρίσιμα) να
συνιστούν μια ενιαία κατηγορία∙ κατά τους ερευνητές, ο διαχωρισμός του φόβου και
της έκπληξης

εξυπηρετούν, όπως και η γλώσσα, τις εξελισσόμενες κοινωνικές

ανάγκες.
Από τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα μπορούμε σαφώς να διακρίνουμε μια
αμηχανία τόσο στην περιγραφή της έκπληξης (αλλά και την αβεβαιότητα για το status
της ως (βασικού) συναισθήματος), όσο και στο διαχωρισμό φόβου και έκπληξης (σε
όποιες κατηγοριοποιήσεις αναγνωρίζονται ως διαφορετικά συναισθήματα).
Θα στρέψουμε την προσοχή μας στη γλωσσική δήλωση των συναισθημάτων του
φόβου και της έκπληξης, με σκοπό να ανιχνεύσουμε ομοιότητες και διαφορές της
ρωσικής

και της

ελληνικής

ως

προς

την

εννοιοποίηση των

παραπάνω

συναισθημάτων.

3. Η φρασεολογία του φόβου και της έκπληξης στη ρωσική και την ελληνική
γλώσσα
3.1. Παρουσίαση υλικού
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μόνο η κατηγορία των σημασιολογικών
φρασεολογισμών, δεν περιλαμβάνεται δηλαδή στο υλικό η κατηγορία των
πραγματολογικών φρασεολογισμών (πχ. Τι λες τώρα;! [έκπληξη] / Παναγία μου!
[φόβος

ή έκπληξη])1.

Στον

παρακάτω

πίνακα

παρουσιάζεται

μέρος

του

φρασεολογικού υλικού βάσει μιας γνωσιακά προσανατολισμένης κατηγοριοποίησης
(δες επίσης Βαλετόπουλος & Μότσιου 2014).

1

Βλ. και Μότσιου, 2012.
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3.1.1. ΦΟΒΟΣ
ΦΟΒΟΣ = ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
παραλύω από φόβο, μουδιάζω από nadelal

v

shtany

(τα

έκανα

στο

φόβο, μου λύθηκαν / κόπηκαν τα παντελόνι), podzilki tryasutsya (τρέμουν
γόνατα / τα πόδια, τραυλίζω από το οι

τένοντες

των

γονάτων),

jazyk

φόβο μου, τα κάνω πάνω μου, κλάνω otnyalsya (αποσπάστηκε η γλώσσα),
πατάτες, χέστηκα από το φόβο

kolenki drozhat (τρέμουν τα γόνατα),
oborvalos / upalo serce (κόπηκε/ έπεσε
η

καρδιά),

volosy

dybom

vstali

(σηκώθηκαν όρθια τα μαλλιά
ΦΟΒΟΣ = ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ ΚΡΥΟ
με έπιασε κρυάδα / ρίγος / σύγκρυο / proshib kholodnyj pot [ot strakha] (με
τρέμουλο από το φόβο, με κόβει κρύος διαπέρασε κρύος

ιδρώτας

[από

το

ιδρώτας, με λούζει κρύος ιδρώτας, φόβο]), moroz po kozhe prodral (η
παγώνω από φόβο

παγωνιά με χτύπησε ξεσκίζοντάς μου το
δέρμα), krov ledeneet v zilah (παγώνει το
αίμα στις φλέβες), murashki begut po
spine

(τρέχουν

μυρμηγκάκια

στην

πλάτη),
ΦΟΒΟΣ = ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ασπρίζω από φόβο, γίνομαι άσπρος σαν bleden kak smert’ (άσπρος σαν θάνατος),
το πανί, πανιάζω από φόβο, χλωμιάζω dusha v pyatki ushla (η ψυχή πήγε στις
από φόβο

φτέρνες)

ΦΟΒΟΣ = ΘΑΝΑΤΟΣ
πεθαίνω από φόβο

Ne ziv ne mertv (ούτε ζωντανός ούτε
νεκρός)
ΦΟΒΟΣ = ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

κοκκαλώνω από φόβο, μαρμαρώνω από οstolbenel [ot strakha] (έγινα στύλος)
φόβο,
ΦΟΒΟΣ = ΥΓΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ
κάτι με γεμίζει με φόβο
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ΦΟΒΟΣ = ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
ζαρώνω από φόβο, λουφάζω από το podzal hvost (μαζεύω την ουρά [κάτω
φόβο, μαζεύομαι από φόβο

από τα σκέλια]), szhatsya ot strakha
(μαζεύομαι από φόβο)
ΦΟΒΟΣ = ΤΡΕΛΑ

τρελαίνομαι από φόβο

Sojti s uma [ot stakha] (χάνω το μυαλό
μου)
ΦΟΒΟΣ = ΕΧΘΡΟΣ ΣΕ ΜΑΧΗ

νίκησε τους φόβους του, διέλυσε τους pobedit strakh (νικώ το φόβο)
φόβους του
ΦΟΒΟΣ = ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ/ ΔΥΝΑΣΤΗΣ
ο φόβος τον εξουσιάζει, ο φόβος τον οdolel
κυβερνά, με βασανίζει ο φόβος

[kogo-to]

strakh

(κατέλαβε

κάποιον ο φόβος)

3.1.2. ΕΚΠΛΗΞΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ = ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
μένω άλαλος / άφωνος / με το στόμα ανοιχτό rot razinul (άνοιξε διάπλατα το
/ μου κόβεται η μιλιά

στόμα), vylupil glaza (του βγήκαν τα
μάτια από τις κόγχες), chelyust’
otvalilas’ (έπεσε/ αποκολλήθηκε το
σαγόνι), glaza na lob polezli (τα
μάτια σκαρφάλωσαν στο μέτωπο),
khlopaju

glazami

(χτυπάω

τα

βλέφαρα)
ΕΚΠΛΗΞΗ = ΑΚΙΝΗΣΙΑ
μένω κολώνα / ξερός

(vstal) kak vkopannyj (στάθηκε σαν
‘φυτεμένος’, ‘χτισμένος’ στο χώμα),
ostolbenel (έγινα στύλος)
ΕΚΠΛΗΞΗ = ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

μένω κεραυνοβολημένος / κεραυνός εν
αιθρία / μένω εμβρόντητος
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ΕΚΠΛΗΞΗ = ΧΤΥΠΗΜΑ
μου έρχεται κτ. κατακούτελα / νταμπλάς / Kak sneg na golovu (σαν χιόνι στο
αντράλα / με στέλνει αδιάβαστο κτ.

κεφάλι [ενν. έπεσε κάτι])

ΕΚΠΛΗΞΗ = ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ
τα χάνω, μου φεύγει το τσερβέλο/το καφάσι

ne veryu glazam / usham (δεν
πιστεύω στα μάτια / αυτιά)

Επειδή πολλές από τις παραπάνω κατηγορίες διαπλέκονται (π.χ. απώλεια ελέγχου ακινησία - κρύο) επιχειρήθηκε μια συμπύκνωση των συναφών κατηγοριών ως εξής:

3.1.3. Φόβος
ΦΥΣΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ Χέζομαι από το φόβο μου, τρέμω σαν το
ΕΛΕΓΧΟΥ

φύλλο, λύνονται τα γόνατά μου
nadelal

v

shtany

έκανα

jazyk

παντελόνι),
(αποσπάστηκε

(τα

η

γλώσσα),

στο

otnyalsya
kolenki

drozhat (τρέμουν τα γόνατα),
ΑΠΕΙΛΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κόπηκαν τα ήπατα, έσπασε η καρδιά
μου, κόπηκε η ανάσα μου
oborvalos/upalo serce (κόπηκε/έπεσε η
καρδιά), litsa net ot strakha (na kom-to)
(δεν έχει πρόσωπο από το φόβο κάποιος)

ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ακινησία - συνειρμός: θάνατος)

(κρύο

/ Παγώνει το αίμα στις φλέβες μου,
γίνομαι άσπρος σαν το πανί, βλέπω τον
άγγελό μου, κοκκαλώνω από φόβο
bleden kak smert’ (άσπρος σαν θάνατος),
dusha v pyatki ushla (η ψυχή πήγε στις
φτέρνες), krov ledeneet v zilah (παγώνει
το αίμα στις φλέβες)
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Εστία:

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -

ΒΛΑΒΗ

3.1.4. Έκπληξη
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ Μένω κολώνα/παγωτό, μένω άφωνος/με
(κίνηση, ομιλία, όραση)

το στόμα ανοιχτό, πετάγονται τα μάτια
μού έξω
(vstal) kak vkopannyj

(στάθηκε σαν

‘φυτεμένος’, ‘χτισμένος’ στο χώμα),
ostolbenel
otvalilas’

(έγινα στύλος), chelyust’
(έπεσε/αποκολλήθηκε

το

σαγόνι), glaza na lob polezli (τα μάτια
σκαρφάλωσαν στο μέτωπο),
ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα χάνω,

βλέπω το Xριστό φαντάρο,

δεν πιστεύω στα μάτια μου
ne veryu glazam/usham (δεν πιστεύω στα
μάτια/αυτιά), v golove ne ukladyvaetsya
(δεν μπορεί να τακτοποιηθεί στο κεφάλι)
ΕΛΛΕΙΨΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΛΟΓΩ Μένω

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ

εμβρόντητος,

μου

έρχεται

νταμπλάς, με στέλνει κτ. αδιάβαστο
Kak sneg na golovu (σαν χιόνι στο
κεφάλι [ενν. έπεσε κάτι])

Εστία:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ / ΝΟΗΤΙΚΗ
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Ο παραπάνω πίνακας μας επιτρέπει, ήδη με μια πρώτη ματιά, να παρατηρήσουμε τις
ομοιότητες και τις διαφορές οι οποίες μπορούν να υπάρχουν μεταξύ των δύο
γλωσσών. Αυτό το υλικό θα αναλύσουμε στη συνέχεια του άρθρου.2

3.2. Ανάλυση υλικού
Σε προηγούμενη μελέτη μας είχαμε δείξει (Βαλετόπουλος & Μότσιου 2014) ότι στη
φρασεολογία της Ελληνικής ο φόβος και η έκπληξη διαχωρίζονται, αν και

οι

φρασεολογισμοί της έκπληξης είναι πολύ λιγότεροι. Η ενδιάμεση, μικτή περιοχή
στην οποία εμφανίζονται συναισθήματα που περιέχουν φόβο και έκπληξη ταυτόχρονα
είναι εκτενής.
Συνοπτικά, η κύρια κατηγορία των εκφράσεων που δηλώνουν φόβο -βάσει των
εννοιακών μεταφορών που αναφέρονται στο αποτέλεσμα του συναισθήματος- είναι
αυτή που περιγράφει «προσβολή των βασικών ανθρώπινων λειτουργιών» (χέστηκα
πάνω μου, τρέμω σαν το ψάρι, μου κόπηκαν τα ήπατα, πάγωσε το αίμα στις φλέβες μου
κτλ: βασική αιτία απειλή/κίνδυνος). Η κατηγορία εμφανίζει διαβαθμίσεις ως προς την
αξιολόγηση της απειλής που υπονοείται και δημιουργεί το φόβο: η ενδεχόμενη βλάβη
και ο αντίκτυπος στο ανθρώπινο ον είναι από ασήμαντα έως πολύ σοβαρά, η βίωση
και η συναισθηματική εμπλοκή άμεσες, ενώ σε μια ομάδα εκφράσεων εμφανίζεται
και ο παράγοντας «ξαφνικό/αιφνίδιο» (με έλουσε κρύος ιδρώτας, μου κόπηκε το αίμα).
Για τη δήλωση της έκπληξης βασική είναι η συγγενική κατηγορία της
«δυσλειτουργίας του ανθρώπινου όντος» (μειωμένης αντίδρασης) λόγω ενός μη
αναμενόμενου συμβάντος∙ η απειλή ενός ενδεχόμενου κινδύνου μπορεί να μην έχει
αξιολογηθεί, ενυπάρχει όμως (τα ‘χασα, έπαθα ταράκουλο /σοκ, έμεινα παγοκολώνα).
Έτσι, οι επιπτώσεις στον άνθρωπο περιγράφονται περισσότερο με όρους εξωτερικής
και παρατηρήσιμης αδυναμίας (έμεινα κάγκελο, έμεινα με το στόμα ανοιχτό,
πετάχτηκαν τα μάτια μου έξω κτλ: βασική αιτία αιφνίδιο).
Η ενδιάμεση περιοχή που δηλώνει φόβο και έκπληξη ταυτόχρονα εμπεριέχει και
το χαρακτηριστικό «αιφνίδιο» και το χαρακτηριστικό «ενδεχόμενη απειλή-βλάβη»:
όσο περισσότερο υπερισχύει ο αιφνιδιασμός, τόσο οι εκφράσεις δηλώνουν πιο πολύ
έκπληξη, ενώ οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο όν είναι πιο επιφανειακές (π.χ. μένω
αποσβολωμένος, μου κόβεται η μιλιά). Αντίθετα, όσο περισσότερο δηλώνεται η
2

Κατάλογος των εκφράσεων του φόβου και της έκπληξης σε ελληνικά και ρωσικά δίνεται σε

παράρτημα στο τέλος.
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προσμονή κινδύνου και η αξιολόγησή του ως σοβαρού, τόσο υπερισχύει ο φόβος, ενώ
οι επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι βαθύτερες και πιο επώδυνες (π.χ. μου κόπηκε η
χολή, έσπασε η καρδιά μου).
Κατά την ομαδοποίηση των μεταφορών που αποτελούν το εννοιολογικό
υπόβαθρο των φρασεολογισμών της Ρωσικής που δηλώνουν φόβο και έκπληξη,
διαπιστώσαμε ότι και για τα ρωσικά υφίστανται παρόμοιες κατηγορίες. Σε σχέση
όμως με τα ελληνικά, η φρασεολογία της έκπληξης εμπεριείχε σε πολύ μικρότερο
ποσοστό το χαρακτηριστικό του φόβου.
Έτσι, το αποτέλεσμα της βίωσης του φόβου αποδίδεται με προσβολή ζωτικών
ανθρώπινων λειτουργιών, ενώ η αξιολόγηση της αιτίας που προκαλεί το συναίσθημα
του φόβου, δηλαδή ο ενδεχόμενος κίνδυνος/προσδοκία βλάβης, μπορεί να είναι
λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή: π.χ. nadelal v shtany (τα έκανα στο παντελόνι),
kolenki drozhat (τρέμουν τα γόνατα), volosy dybom vstali (σηκώθηκαν όρθια τα
μαλλιά), krov ledeneet v zilah (παγώνει το αίμα στις φλέβες) κ.ά. Η δευτερεύουσα
αιτία που συμβάλλει στο αίσθημα του φόβου είναι ο παράγοντας του αιφνίδιου (π.χ.
proshib kholodnyj pot [ot strakha] (με διαπέρασε κρύος ιδρώτας [από το φόβο]),
dusha v pyatki ushla (η ψυχή πήγε στις φτέρνες). Σε σχέση με τα ελληνικά, οι
φρασεολογισμοί που εμπεριέχουν το χαρακτηριστικό του αιφνίδιου είναι λιγότεροι.
Έτσι το βίωμα του φόβου στα ρωσικά αιτιολογείται βασικά ως «κίνδυνος/προσδοκία
βλάβης» σε σχέση με τα ελληνικά που αιτιολογείται διπλά – πρωτευόντως ως
«κίνδυνος» και δευτερευόντως ως «αιφνίδιο».
Όσον αφορά την έκπληξη, το αποτέλεσμά της αποδίδεται στα ρωσικά ως
«απώλεια σωματικού/διανοητικού ελέγχου» λόγω της αιτίας αιφνίδιο: rot razinul
(άνοιξα διάπλατα το στόμα), cheliyst’ otvalilas (έπεσε το σαγόνι), glaza na lob polezli
(τα μάτια σκαρφάλωσαν στο μέτωπο), ne veryu usham (δεν πιστεύω στ’ αυτιά μου),
khlopaju glazami (‘χτυπάω’/ανοιγοκλείνω τα μάτια) κ.ά. Στα ελληνικά, η προσβολή
ζωτικών λειτουργιών ως αποτέλεσμα της έκπληξης είναι πιο αισθητή από ό,τι στα
ρωσικά (π.χ. πετάχτηκαν τα μάτια έξω (από τις κόγχες), μου κόπηκε η μιλιά κτλ). Σε
σχέση με τα ελληνικά, η αιτία της έκπληξης είναι σχεδόν αποκλειστικά το αιφνίδιο
που εμπεριέχει ελάχιστα μόνο την αξιολόγηση της κατάστασης ως δυνητικά
απειλητικής (όπως π.χ. στο ostolbenel [έγινε στύλος]), σε σύγκριση με τα ελληνικά
όπου η έκπληξη βιώνεται κάποτε ως απλώς αιφνίδια (έμεινα άναυδος) και κάποτε ως
δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, έστω και αν δεν έχει πλήρως αξιολογηθεί (γι’ αυτό
και πετάγονται τα μάτια έξω, κόβεται η ανάσα κτλ.).
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Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτει ότι ο φόβος και η έκπληξη σαν
συναισθήματα μοιράζονται πολλές ομοιότητες, τόσο στα ελληνικά όσο και στα
ρωσικά. Οι βασικές αιτίες που ανιχνεύονται για την εκδήλωσή τους και προκύπτουν
από την ομαδοποίηση των εννοιακών μεταφορών (στις οποίες βασίζεται η
φρασεολογία του φόβου και της έκπληξης), είναι βασικά δύο: ΦΟΒΟΣ =
ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ ΑΠΕΙΛΗ/ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΒΛΑΒΗΣ (φυσικής ή νοητικής) και
ΕΚΠΛΗΞΗ = ΑΙΦΝΙΔΙΟ/ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟ. Οι δυο αιτίες διαπλέκονται μεταξύ
τους: σκιαγραφείται έτσι μια ‘γκρίζα ζώνη’ που αντιστοιχεί στο βίωμα ενός
συναισθήματος που περιλαμβάνει φόβο και έκπληξη μαζί (κίνδυνος & αιφνίδιο), σε
διαφορετικούς βαθμούς (π.χ. «απροσδόκητο γεγονός που ενστικτωδώς εκλαμβάνεται
ως απειλητικό περισσότερο» ή «κίνδυνος που πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα»). Στα
ελληνικά, η ενδιάμεση περιοχή φόβου και έκπληξης είναι αρκετά εκτεταμένη:
παραδείγματα αποτελούν οι εκφράσεις μου κόπηκε η μιλιά (μεγαλύτερη δόση
έκπληξης, λιγότερη φόβου), μου έσπασε η χολή (μεγαλύτερη δόση φόβου, λιγότερη
έκπληξης). Στα ρωσικά, η κοινή περιοχή φόβου και έκπληξης είναι σημαντικά
μικρότερη (παραδείγματα: jazyk otnyalsya [«αποσπάστηκε» η γλώσσα], ostolbenel,
[έμεινε κολώνα], serce oborvalos [κόπηκε η καρδιά]): στις περισσότερες εκφράσεις
φαίνεται να υπερτερεί ο φόβος με χαρακτηριστικά έκπληξης (και όχι έκπληξη με
χαρακτηριστικά φόβου).

4. Ανασκόπηση και συμπεράσματα
Από την παραπάνω παρουσίαση μπορούμε να διατυπώσουμε ορισμένα γενικά
συμπεράσματα για τον φόβο και την έκπληξη στις δύο γλώσσες, αλλά και για το
διαχωρισμό του φόβου και της έκπληξης σε αυτές.


Και στις δύο γλώσσες εντοπίσαμε τις ίδιες βασικές κατηγοριοποιήσεις: φόβος
= κίνδυνος → προσβολή βασικών λειτουργιών [εσωτερίκευση], έκπληξη =
αιφνίδιο → δυσλειτουργία [εξωτερίκευση].



Και για τις δύο γλώσσες, η φρασεολογία του φόβου σαφώς υπερέχει σε σχέση
με τη φρασεολογία της έκπληξης.



Η φρασεολογία του φόβου εστιάζει περισσότερο στις διαβαθμίσεις της
έντασης στη βίωσή του (χέστηκα πάνω μου, κόπηκε η χολή, πέθανα από φόβο),
ενώ η φρασεολογία της έκπληξης εστιάζει περισσότερο στο γεγονός (μου ήρθε
νταμπλάς) ή τις επιπτώσεις στον άνθρωπο (έμεινα άφωνος).
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Και στις δύο γλώσσες η έκπληξη συνδέεται περισσότερο με αρνητική και
ουδέτερη βίωση παρά με θετική.



Η κοινή περιοχή μεταξύ φόβου και έκπληξης στα ελληνικά είναι πολύ πιο
εκτεταμένη σε σχέση με τα ρωσικά, όπου οι δυο περιοχές είναι

πολύ

περισσότερο διαχωρισμένες: στα ρωσικά ο φόβος εμφανίζεται πιο ‘καθαρός’
(με λιγότερα χαρακτηριστικά αιφνίδιου)∙ αντίστοιχα, η έκπληξη στα ρωσικά
εμφανίζεται με πολύ λιγότερα χαρακτηριστικά φόβου σε σχέση με τα
ελληνικά.


Στο ερώτημα αν η έκπληξη είναι ξεχωριστό συναίσθημα ή όχι, η διαγλωσσική
σύγκριση τουλάχιστον έδειξε ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
γλωσσικό υλικό το οποίο κανείς μελετά∙ να σημειώσουμε επίσης, ότι η
έκπληξη γενικά έχει μελετηθεί πολύ λιγότερο απ’ ό,τι ο φόβος.

Έτσι, για τα ελληνικά μπορεί να υποστηριχθεί ίσως ότι η έκπληξη δεν είναι ξεχωριστό
συναίσθημα, αλλά διαπλέκεται (και) με το φόβο ή προηγείται ως συναισθηματική
κατάσταση («προθάλαμος φόβου») - από τη στιγμή που συνδέεται βασικά με
αρνητική βίωση και σε πολλές εκφράσεις είναι δύσκολος ο διαχωρισμός της από το
φόβο. Για τα ρωσικά ωστόσο, αυτό είναι πιο δύσκολο να υποστηριχθεί, καθώς, ειδικά
η περιοχή της έκπληξης, είναι αρκετά απαλλαγμένη από τα στοιχεία του φόβου. Είναι
φανερό ότι απαιτείται μια λεπτομερέστερη μελέτη της πιθανότητας να συνδέεται η
έκπληξη και με άλλα συναισθήματα, καθώς και η συλλογή δεδομένων από άλλες
γλώσσες.

5. Επίλογος
H παρούσα διαγλωσσική σύγκριση του φόβου και της έκπληξης στηρίχθηκε σε γενικά
εννοιολογικά-μεταφορικά σχήματα, στοχεύοντας σε μια πρώτη προσέγγιση στην
εννοιοποίηση των δύο αυτών συναισθημάτων σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Σε ένα
δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, θα ήταν χρήσιμο να συγκρίνει κανείς στις δύο γλώσσες
τους φρασεολογισμών κάθε υποκατηγορίας ξεχωριστά, ερευνώντας παράλληλα και
λεπτομερέστερα σημασιακές και πραγματολογικές τους όψεις (π.χ. λέξεις-κλειδιά που
διαφέρουν

από

πολιτισμό

σε

πολιτισμό

ή/και

αποτελούν

σύμβολα,

σημασιογραμματικές όψεις των συστατικών της έκφρασης, περιβάλλοντα χρήσης
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κτλ.) στοιχεία δηλαδή που συμπληρώνουν και εξειδικεύουν την εικόνα μιας βασικής
εννοιακής μεταφοράς (βλ. για σύνοψη, Dobrovolskij & Piirainen 2005).
Επίσης, τα δεδομένα από την παραπάνω ανάλυση θα πρέπει να μελετηθούν
συγκριτικά με όσα μπορούμε να συμπεράνουμε σχετικά με τα κατηγορήματα.
Σύμφωνα με τον Valetopoulos (2013; 2015) διάφορα ρηματικά κατηγορήματα
μπορούν να εκφράσουν την έκπληξη: η ανάλυση σωμάτων κειμένων έδειξε ότι τα
κατηγορήματα αυτά περιγράφουν διάφορες όψεις της έκπληξης, όπως τη φύση της
(θετική, αρνητική ή ουδέτερη), ενώ εξειδικεύουν την αιτία της έκπληξης (π.χ.
απρόσμενο:

αιφνιδιάζομαι,

ανεξήγητο:

παραξενεύομαι,

ασυνήθιστο:

ξενίζω).

Αναφορικά με το φόβο τα ρηματικά κατηγορήματα εκφράζουν μια διαβάθμιση της
έντασης που ακολουθείται από ένα πιο σύνθετο συναίσθημα, όπως για παράδειγμα
πανικοβάλλομαι, τρομάζω, κοψοχολιάζομαι. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να
μελετήσουμε συγκριτικά τα δύο αυτά μέρη του λεξιλογίου, τόσο όσον αφορά το φόβο
όσο και την έκπληξη, πράγμα το οποίο θα μας επέτρεπε να εξακριβώσουμε επιπλέον
ποιος είναι ο ρόλος των παγιωμένων εκφράσεων σε σχέση με τα απλά κατηγορήματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βασικές εκφράσεις ΦΟΒΟΥ & ΕΚΠΛΗΞΗΣ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΟΒΟΣ


κλάνω/ έκλασα μέντες



χέζομαι / χέστηκα πάνω μου/ τα κάνω πάνω μου



φοβάμαι και τη σκιά μου



τρέμω σαν το ψάρι



λύθηκαν τα γόνατά μου



μου κόπηκε η ανάσα / το αίμα/ ήπατα/ χολή/ μιλιά



σφίχτηκε το στομάχι μου



έσπασε η χολή/ καρδιά μου
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έμεινα κάγκελο/ έμεινα άγαλμα



πάγωσα / μαρμάρωσα / κοκκάλωσα / παρέλυσα από το φόβο μου



πάγωσε το αίμα στις φλέβες μου



με έλουσε / έκοψε κρύος ιδρώτας



πέθανα από το φόβο μου



μου λύθηκε ο αφαλός (από το φόβο)



άσπρισα από το φόβο/έγινα πανί/ έγινα κατακίτρινος



σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο



σηκώθηκε το πετσί μου



κοκκάλωσα από φόβο



τρέμει το φυλλοκάρδι μου



πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη



με πιάνει πανικός/ τρεμούλα



με κυριεύει ο φόβος



παίρνω μια τρομάρα



τρώω φρίκη

ΕΚΠΛΗΞΗ


έμεινα κολώνα/κάγκελο/ παγωτό/ ξερός



μου κόπηκε η μιλιά



έμεινα με το στόμα ανοιχτό/ άλαλος/ άφωνος



πετάχτηκαν τα μάτια μου έξω



έπαθα σοκ / ταραχή
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έπεσα απ’ τα σύννεφα



δεν πιστεύω στα μάτια μου / αυτιά μου



τα έχασα



μου φεύγει το τσερβέλο/ καφάσι



μου ήρθε νταμπλάς/ κατακούτελα



με στέλνει αδιάβαστο κτ.



μου πιάστηκε η αναπνοή



μου έφυγε το καφάσι / τσερβέλο



είδα το Χριστό φαντάρο



μένω εμβρόντητος/ κεραυνοβολημένος

2. ΡΩΣΙΚΑ
ΦΟΒΟΣ
•

nadelal v shtany (τα έκανα στο παντελόνι)

•

polnyje shtany ot straha (γεμάτα παντελόνια [ενν. με κόπρανα]

•

ne smet dohnut (ot straha) (δεν τολμώ να αναπνεύσω (από το φόβο)

•

podzal hvost (μάζεψα την ουρά [κάτω από τα σκέλια])

•

podzilki tryasutsya (τρέμουν οι τένοντες των γονάτων)

•

proshib holodnyj pot [ot straha] (με διαπέρασε κρύος ιδρώτας [από το φόβο])

•

drozat kak osinovyj list (τρέμω σαν το φύλλο)

•

jazyk otnyalsya (αποσπάστηκε η γλώσσα)

•

oborvalos / upalo serce (κόπηκε/ έπεσε η καρδιά)

•

kolenki drozhat (τρέμουν τα γόνατα)
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•

volosy dybom vstali (σηκώθηκαν όρθια (σαν στύλος) τα μαλλιά)

•

litsa net ot straha (na kom-to) (δεν έχει πρόσωπο από το φόβο (κάποιος)

•

krov stynet / ledeneet v zilah (παγώνει το αίμα στις φλέβες)

•

dusha v pyatki ushla (η ψυχή πήγε στις φτέρνες)

•

bleden kak smert’ (άσπρος σαν θάνατος)

•

Sojti s uma [ot stakha] (χάνω το μυαλό μου)

•

moroz po kozhe prodral (η παγωνιά με χτύπησε ξεσκίζοντάς μου το δέρμα)

•

murashki begut po spine (τρέχουν μυρμηγκάκια στην πλάτη)

•

ne ziv ne mertv ot straha (ούτε ζωντανός ούτε πεθαμένος από φόβο)

•

skoval strah (έβαλε δεσμά ο φόβος)

•

ostolbenel (έγινα στύλος)

•

pobedil strakh (νικώ το φόβο)

•

οdolel [kogo-to] strakh (κατέλαβε κάποιον ο φόβος)

•

Ne ziv ne mertv (ούτε ζωντανός ούτε νεκρός)

ΕΚΠΛΗΞΗ
•

rot razinul (άνοιξε διάπλατα το στόμα)

•

vylupil glaza (του βγήκαν τα μάτια από τις κόγχες)

•

chelyust’ otvalilas’ (έπεσε/ αποκολλήθηκε το σαγόνι)

•

ne veryu glazam / usham (δεν πιστεύω στα μάτια / αυτιά)

•

glaza na lob polezli (τα μάτια σκαρφάλωσαν στο μέτωπο)

•

khlopaju glazami (χτυπάω τα βλέφαρα –δηλ. ανοιγοκλείνω τα μάτια άσκοπα)

•

ostolbenel (έγινα στύλος)
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•

(vstal) kak vkopannyj (στάθηκε σαν ‘φυτεμένος’, ‘χτισμένος’ στο χώμα)

•

kak sneg na golovu (σαν χιόνι στο κεφάλι [ενν. έπεσε κάτι])

•

ne ukladyvaetsya v golove (δεν μπορεί να τακτοποιηθεί στο κεφάλι)
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Abstract
This article examines the ways in which the sociolinguistic construction of youthful
identities takes place in two popular Greek comedy family sitcoms, considering that
youth language is increasingly used nowadays as a “stylistic resource” (Coupland
2007) by characters of all ages. Drawing upon a combined analytical framework from
sociocultural linguistics (Bucholtz & Hall 2005), ethnomethodology (Sacks 1992) and
interactional sociolinguistics (Gumperz 2001), our analysis focuses on two
interactions in which non-young people (i.e. middle-aged and the elderly) engage in
youthful scenarios. We conclude that the construction of youthfulness in these TV
series reproduces the (adult) stereotypical views of young people and their speech
style, as well as ageist discriminations, undermining the “marketing discourse of
perpetual adolescence” (Gennaro 2013).

Λέξεις-Κλειδιά
Κοινωνιογλωσσολογία, Τηλεοπτικές σειρές, Νεανική ταυτότητα, Λόγος μέσης
ηλικίας, Λόγος τρίτης ηλικίας, Λόγος διαρκούς εφηβείας

1. Εισαγωγή
Η κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στον λόγο των τηλεοπτικών σειρών αποτέλεσε
πρόσφατο πεδίο μελέτης της κοινωνιογλωσσολογικής κοινότητας. Υπό την επίδραση
της ιδεολογίας της αυθεντικότητας, η πρώιμη κοινωνιογλωσσολογία απέρριπτε τα
γλωσσικά δεδομένα από τον λόγο των ΜΜΕ και της μαζικής κουλτούρας ως μη
«φυσικά» και, άρα, μη «αυθεντικά» (Coupland 2007). Ωστόσο, δεδομένης της
ευρείας αξιοποίησης των διαλέκτων τα τελευταία χρόνια σε πληθώρα τηλεοπτικών
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ειδών (π.χ. διαφημίσεις, τηλεοπτικές σειρές κ.λπ.) και της διαμόρφωσης ενός
«ετερογλωσσικού τοπίου» (Androutsopoulos 2010) στον λόγο των ΜΜΕ, η νεότερη
κοινωνιογλωσσολογία, στο πλαίσιο της επιστημολογίας της κοινωνικής κατασκευής,
διαφοροποιεί τη στάση της, με αποτέλεσμα τη μετατόπιση του ερευνητικού
ενδιαφέροντος στην τηλεοπτική αναπαράσταση των διαλέκτων και στην ιδεολογική
λειτουργία των ΜΜΕ. Επομένως, η γλωσσική ποικιλότητα δεν εκλαμβάνεται πια ως
καθρέφτης μιας προδιαγεγραμμένης κοινωνικής πραγματικότητας αλλά ως «ομιλιακό
ύφος» (speech style: Coupland 2007), δηλαδή ως πόρος κατασκευής νοήματος.
Σύμφωνα

με

τον

Agha

(2003),

η

τηλεοπτική

αναπαράσταση

της

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας θεωρείται μεταπραγματολογική πρακτική, μέσω
της οποίας αποτυπώνονται συγκεκριμένες ιδεολογίες για τη γλώσσα (π.χ. πώς (πρέπει
να) μιλούν οι νέοι). Έτσι, ο τηλεοπτικός μυθοπλαστικός λόγος αποτελεί έναν τρόπο
«εγγραφής» (enregisterment: Agha 2003; 2006) των γλωσσικών ποικιλιών στη
συνείδηση του κοινού. Ειδικότερα, η έννοια της «εγγραφής» επισημαίνει ότι
συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές «αναγνωρίζονται» ως διακριτό «επίπεδο ύφους»
(register) και συνδέονται με συγκεκριμένα κοινωνικά νοήματα. Στόχος, επομένως, της
κοινωνιογλωσσολογικής μελέτης του λόγου της τηλεόρασης είναι ο ιδεολογικός
ρόλος των αναπαραστάσεων του κοινωνιογλωσσικού ύφους και η συμβολή τους στη
διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας (Stamou 2014).
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, μία γλωσσική ποικιλία με έντονη
παρουσία στον λόγο της ελληνικής τηλεόρασης είναι η λεγόμενη «γλώσσα των νέων»
(Ανδρουτσόπουλος 1997; 2001; Androutsopoulos 2005; Stamou, Agrafioti & Dinas
2012),1 η οποία πλέον λειτουργεί ως «υφολογικός πόρος» (stylistic resource:
Coupland 2007) όλων των ηλικιών στον μυθοπλαστικό λόγο των τηλεοπτικών
σειρών, καθώς τείνει να χρησιμοποιείται και από χαρακτήρες που δεν ανήκουν στην
ηλικιακή κατηγορία της νεότητας, όπως οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι (βλ. και
Σαλτίδου, Στάμου & Κωτόπουλος 2014), από τη στιγμή που η νεότητα δεν
αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως κατηγορία συνδεδεμένη με τη βιολογική ανάπτυξη
αλλά και ως συναίσθημα ή τρόπος ζωής κατάλληλος προς πώληση, σύμφωνα με τον
1

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιούμε τον όρο «γλώσσα των νέων» σε εισαγωγικά, προκειμένου

να δηλώσουμε την απόστασή μας από την κυρίαρχη αντίληψη (αλλά και την τηλεοπτική
αναπαράσταση που εξετάζουμε εδώ) του νεανικού ιδιώματος ως ενός και ομοιογενούς ομιλιακού
ύφους για όλους τους νέους.
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«λόγο της διαρκούς εφηβείας» (marketing discourse of perpetual adolescence:
Gennaro 2013).
Παρά την αυξανόμενη παρουσία, όμως, των νεανικών ιδιωμάτων στον
τηλεοπτικό λόγο, τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα παραμένουν έως τώρα
περιορισμένα και εστιάζουν κυρίως σε νεανικές πολιτισμικές πρακτικές, όπως η χιπ
χοπ κουλτούρα (π.χ. Androutsopoulos & Scholz 2003; Leppänen 2007), ενώ
ολιγάριθμες έρευνες έχουν γίνει για την κοινωνιογλωσσική κατασκευή της νεανικής
ταυτότητας και τον τρόπο αναπαράστασής της από την κυρίαρχη (ενήλικη) μαζική
κουλτούρα, π.χ. τις τηλεοπτικές διαφημίσεις (Stamou 2013; Stamou κ.ά. 2012) και τα
σήριαλ (Mandala 2007; Saltidou & Stamou 2014; Σαλτίδου κ.ά. 2014; Stamou &
Saltidou 2015). Εκτός κοινωνιογλωσσολογίας, ωστόσο, υπάρχουν αρκετές έρευνες
από τον χώρο των πολιτισμικών και μιντιακών σπουδών για την κατασκευή της
εικόνας των νέων στις τηλεοπτικές σειρές (π.χ. Brooker 2001; García-Muñoz &
Fedele 2011; Heintz-Knowles 2000; McKinley 1997) ή ταινίες (Stern 2005). Και οι
δυο ερευνητικές περιοχές καταλήγουν πως τα κείμενα της κυρίαρχης (ενήλικης)
μαζικής κουλτούρας, απευθυνόμενα στο ευρύτερο κοινό, είθισται να αναπαριστούν
στερεοτυπικά τους νέους και τον τρόπο ομιλίας τους, αντλώντας από τους κυρίαρχους
λόγους για τη νεότητα ως ομοιογενή και ανολοκλήρωτη κοινωνικοπολιτισμική
εμπειρία.
Με δεδομένο πως η «γλώσσα των νέων» λειτουργεί ως υφολογικός πόρος όλων
των ηλικιών, στην παρούσα μελέτη, διερευνούμε την κοινωνιογλωσσική κατασκευή
της νεανικότητας (youthfulness) από μεσήλικες και ηλικιωμένους, αντλώντας
δεδομένα από δύο σκηνές από τις τηλεοπτικές οικογενειακές κωμωδίες ΠενήνταΠενήντα (Mega 2011, 3ος κύκλος) και Στο Παρά Πέντε (Mega 2005-2007).

2. Μεθοδολογία
2.1. Υλικό έρευνας
Κριτήριο επιλογής των σειρών Πενήντα-Πενήντα και Στο Παρά Πέντε αποτέλεσαν τα
«γλωσσικά περάσματα» (crossings: Rampton 1995) στη «γλώσσα των νέων» από «μη
νέους» χαρακτήρες, τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και ο βαθμός επαναληψιμότητάς
τους.
Η υπόθεση της σειράς Πενήντα-Πενήντα αφορά τις περιπέτειες που βιώνουν
τρία παντρεμένα ζευγάρια μεσηλίκων λόγω των διαφορετικών χαρακτήρων τους, ενώ
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η σειρά Στο Παρά Πέντε αναφέρεται στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος που
συντελέστηκε στο παρελθόν, με δύο δραστήριες γιαγιάδες να βοηθούν τους νεαρούς
πρωταγωνιστές.
Ακολουθώντας την τυπολογία του Androutsopoulos (2012) για τα επίπεδα
ανάλυσης του μυθοπλαστικού λόγου (δηλ. ανάλυση ρεπερτορίου στο μακρο-επίπεδο,
ανάλυση χαρακτήρων στο μεσο-επίπεδο, ανάλυση σκηνών στο μικρο-επίπεδο), στην
παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στο μικρο-επίπεδο της ανάλυσης σκηνών,
αναλύοντας μία σκηνή από κάθε τηλεοπτική σειρά. Ειδικότερα, θα αναλύσουμε μία
σκηνή με μεσήλικους χαρακτήρες από τη σειρά Πενήντα-Πενήντα και μία σκηνή με
ηλικιωμένους χαρακτήρες από τη σειρά Στο Παρά Πέντε.
Αναφορικά με το κριτήριο επιλογής των σκηνών, προτιμήσαμε σκηνές με ρητό ή
άρρητο μεταπραγματολογικό λόγο (π.χ. φαινόμενα ασυνεννοησίας, υπερδιόρθωση,
γλωσσικά περάσματα, μεταγλωσσσικά σχόλια), όπου αποτυπώνονται οι γλωσσικές
ιδεολογίες των χαρακτήρων και (κυρίως) των δημιουργών. Στις σκηνές που
αναλύθηκαν, εντοπίζεται η χρήση νεανικών ιδιωμάτων από μεσήλικους και
ηλικιωμένους χαρακτήρες κατά τη συνομιλία τους με άλλους χαρακτήρες που δεν
αξιοποιούν στοιχεία από τα νεανικά ομιλιακά ύφη.

2.2. Πλαίσιο ανάλυσης
Για την ανάλυση σκηνών αξιοποιήθηκε το μοντέλο «της κατασκευής ταυτοτήτων
κατά την αλληλεπίδραση» («identities in interaction» model) των Bucholtz και Hall
(2005), το οποίο μας επιτρέπει την ανάλυση του τρόπου κατασκευής της ταυτότητας
μέσω του λόγου.2 Οι Bucholtz και Hall (2005) υιοθετούν μια κοινωνικοπολιτισμική
γλωσσολογική προοπτική που στηρίζεται σε πέντε αρχές, στην αρχή της «ανάδυσης»
(emergence), της «δεικτικότητας» (indexicality), της «σχεσιακότητας» (relationality),
της «θεσιακότητας» (positionality) και της «μερικότητας» (partialness).
Ειδικότερα, η αρχή της «ανάδυσης», αντλώντας από τη θεωρία του κοινωνικού
κονστρουξιονισμού και εστιάζοντας στη ρευστότητα της ταυτότητας, μας επιτρέπει
να δούμε τα νεανικά ιδιώματα ως συμβολικούς πόρους από τους οποίους αντλούν οι
χαρακτήρες για τη δόμηση της νεανικής τους ταυτότητας. Ακόμη, η αρχή της

2

Για μια αναλυτικότερη εφαρμογή του μοντέλου μας σε άλλα μυθοπλαστικά δεδομένα, βλ. Στάμου &

Δημοπούλου (2015), Stamou, Maroniti & Dinas (2012), Stamou & Saltidou (2015).
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«δεικτικότητας», που εισήχθη στη γλωσσική ανθρωπολογία από τον Silverstein
(1976) και εστιάζει στις υφολογικές πηγές κατασκευής της ταυτότητας, μας επιτρέπει
να δούμε τις γλωσσικές επιλογές των χαρακτήρων ως «δεικτικές» της κοινωνικής
ομάδας των νέων στην οποία θέλουν να ανήκουν. Δεδομένου πως εξετάζουμε μια
μεικτή μυθοπλαστική συνομιλία, η αρχή της «σχεσιακότητας», από την άλλη, μας
βοηθά να εξετάσουμε πώς δομείται η νεανική ταυτότητα των χαρακτήρων σε
αντιδιαστολή με την ταυτότητα των συνομιλητών τους. Σύμφωνα με τις Bucholtz και
Hall (2005), υπάρχουν τρία ζεύγη συμπληρωματικών σχέσεων της ταυτότητας. Στην
παρούσα εργασία, θα αξιοποιήσουμε δύο από αυτά. Το πρώτο ζευγάρι «επάρκεια»«διάκριση» (adequation-distinction) αφορά τη σχέση της ομοιότητας και της
διαφοράς μεταξύ των υποκειμένων, ενώ το δεύτερο ζευγάρι «αυθεντικοποίηση»«αποφυσικοποίηση» (authentication-denaturalization) αναφέρεται στην επιβεβαίωση
ή στην αμφισβήτηση της γνησιότητας μιας ταυτότητας. Επιπλέον, η αρχή της
θεσιακότητας μάς βοηθάει να εξετάσουμε τις πολλαπλές όψεις της «νεανικής»
ταυτότητας των χαρακτήρων σε μία μόνο αλληλεπίδραση. Τέλος, η αρχή της
μερικότητας, επιχειρώντας να συνδέσει το μικρο-επίπεδο της συνομιλιακής
διεπίδρασης με το ιδεολογικό μακρο-επίπεδο και αντιμετωπίζοντας την ταυτότητα ως
αποτέλεσμα τόσο δομής (structure) όσο και δράσης (agency), αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα στην περίπτωση των τηλεοπτικών μυθοπλαστικών συνομιλιών, δεδομένου
πως οι φωνές των χαρακτήρων απηχούν τις αντιλήψεις των δημιουργών. Συνεπώς,
επιδιώκουμε να εξετάσουμε πώς κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις για τους νέους
(π.χ. λόγοι για νεότητα) και τον τρόπο ομιλίας τους (π.χ. γλωσσικές ιδεολογίες)
(δομή) επηρεάζουν το πώς αναπαρίσταται η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας από
τους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (δράση).
Εκτός των παραπάνω αρχών, για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο
«δεικνύεται» (indexed: κατά την αρχή της δεικτικότητας) η νεανική ταυτότητα στο
επίπεδο των σκηνών και των πολλαπλών τοποθετήσεων των μυθοπλαστικών
χαρακτήρων στη διεπίδραση (κατά την αρχή της θεσιακότητας), χρησιμοποιείται και
το πλαίσιο της Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους (Membership Categorization
Analysis). Το πλαίσιο αυτό διερευνά, από τη σκοπιά της Εθνομεθοδολογίας, τους
πρακτικά οριοθετημένους και κοινότοπους πολιτισμικά συλλογισμούς στους οποίους
καταφεύγουν οι ομιλητές κατά τις αλληλεπιδράσεις τους (Μακρή-Τσιλιπάκου 2014;
Sacks 1992). Καθώς εξετάζει την ταυτότητα ως εκπλήρωση της πρακτικής ενέργειας
κατά την αλληλεπίδραση, είναι συμβατό με το μοντέλο των Bucholtz και Hall (2005).
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Ειδικότερα, αποκαλύπτει τις κατηγοριοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι άνθρωποι
ως μέλη της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας αλληλεπίδρασης. Οι κατηγοριοποιήσεις
στηρίζονται στις αναγνωρισμένες κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. «γιαγιά», «εγγονός»),
που ομαδοποιούνται από τα μέλη μιας κουλτούρας σε ευρύτερες κατηγορίες, γνωστές
ως Μηχανισμοί Κατηγοριοποίησης Μέλους (Membership Categorization Devices). Οι
διάφορες κατηγορίες όπου εντάσσονται τα μέλη περιλαμβάνουν ένα σύνολο τυπικών
γνωρισμάτων, γνωστών ως δεσμευμένων κατηγορημάτων από την κατηγορία
(category-bound predicates), που αποτελούν τις συμβατικές προσδοκίες για τη
«φυσιολογική» συμπεριφορά π.χ. της «γιαγιάς» ή του «εγγονού».
Τέλος,

συμπληρωματικά,

από

τη

διεπιδραστική

κοινωνιογλωσσολογία

αξιοποιήθηκαν οι «περικειμενικοί δείκτες» (contextualization cues) του Gumperz
(2001), π.χ. τόνος φωνής, ύφος, στάση σώματος κ.λπ., οι οποίοι διευκολύνουν την
ερμηνεία των μεταδιδόμενων μηνυμάτων.
3. Ανάλυση3
3.1. Έχω 3.000 φίλους στο Facebook! (Πενήντα-Πενήντα, επεισόδιο 2 3ου κύκλου,
33.03-34.04)4
((Μετά από σοβαρό καβγά με τους επιστήθιους φίλους του, Παύλο και Νικηφόρο, ο
Μίμης, απομονωμένος στο δωμάτιό του και έχοντας μαυρισμένο μάτι, ασχολείται με
το laptop του, προσπαθώντας να μυηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και
συγκεκριμένα στο Facebook, προκειμένου να αντισταθμίσει το κενό που νιώθει))

Μίμης (Μ), Ξανθίππη (Ξ)
1

Ξ:

απορημένο και ανήσυχο ύφος))

2
3

3

Μιμάκο μου:, μεσημέριασε (.) Δε θα κατέβεις για πρωινό:; ((Με

Μ:

Μπα::. ((Απαθής, χωρίς να την κοιτάζει. Έπειτα, γυρνάει απότομα

4

προς το μέρος της)) Μην τα πετάξεις όμως (.) Βάλ’ τα μαζί με το

5

μεσημεριανό, να τα φάω στο δείπνο.

Λόγω των περιορισμών στην έκταση του κειμένου, θα προβούμε σε μια συνοπτική παρουσίαση της

ανάλυσης των συνομιλιακών δεδομένων. Επίσης, θα επικεντρωθούμε μόνο στα στοιχεία που
οικοδομούν τη νεανικότητα, παραλείποντας εν γνώσει μας άλλα (π.χ. θέματα φύλου). Για τις
συμβάσεις που ακολουθήθηκαν στην καταγραφή των συνομιλιών, βλ. Παράρτημα.
4

https://www.youtube.com/watch?v=3Z9r6czueQU
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6

Ξ:

διακόψεις; ((Με απορημένο ύφος))

7
8

Μ:

Ξ:

Μ:

Ξ:

Μ:

Ξ:

Σε θέλουν για φίλο τρεις χιλιάδες νοματαίοι; ((Έκπληκτη,
χαμογελώντας μάλλον ειρωνικά))

19
20

Τι να σου κουβαλήσω; Τρεις χιλιάδες άτομα; ((Με εκνευρισμένο
και ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος))

17
18

Ε:, κανόνισε να μου τους κουβαλήσεις εδώ:. ((Με εκνευρισμένο
και αυστηρό τόνο και ύφος))

15
16

Στο Facebook, παιδί μου, αποδέχομαι τις προσκλήσεις μερικών
φίλων. ((Ψιλοεκνευρισμένος, σαν να εξηγεί κάτι αυτονόητο))

13
14

Τι: (.) κάνεις; ((Έντονο ύφος και διστακτικός τόνος, λόγω
απορίας))

11
12

Ναι, ναι (.) Κάνω add μερικούς φίλους. ((Βιαστικός και
απορροφημένος, χωρίς να την κοιτάζει))

9
10

Τό:σο σοβαρό είναι αυτό που κάνεις και δεν μπορείς να

Μ:

Ε, βέβαια (.) Και πάλι καλά που είμαι επιλεκτικός, έτσι:; Γιατί: (.)

21

αν τους είχα αποδεχτεί όλου:ς (.) καλά: ((Με ταυτόχρονη κίνηση

22

του χεριού)) (.) θα ’χε κλείσει το προφίλ μου.

23

Ξ:

με ελαφρά ειρωνεία))

24
25

Μ:

Ξ:

Τι να πω:, Μιμά:κο μου. Μπράβο. Είσαι περιζήτητος! ((Μάλλον
ειρωνικά))

28
29

Lady Gaga, την έχω. Να τη. Να τη. ( ) ((Γελώντας ελαφρά και
δείχνοντας την οθόνη))

26
27

Τι να πω (.) Ούτε η Lady Gaga να ήσουνα. ((Χαμογελαστή. Ίσως

Μ:

Ε, βέβαια. Όχι, για να (.) ξέρουνε μερικοί-μερικοί ότι μπορούμε

30

να βρούμε και αλλού: φίλους (.) που μας εκτιμά:νε κιόλας ((Με

31

ελαφρά εκνευρισμένο τόνο και κινήσεις του χεριού)). Τέλος

32

πάντων. ((Η Ξανθίππη αποχωρεί με απορημένο βλέμμα από το

33

δωμάτιο και ο Μίμης συνεχίζει να ασχολείται με το Facebook))

34

Τι είναι τώρα αυτό(ς); Σαλάμ Φατάχ Ουγκού ((Salam Fatah

35

Ougou γράφει στο αίτημα φιλίας)). Τι είναι αυτό; Άντρας ή

36

γυναίκα τώρα (εδώ); Πω: πω, κοίτα! Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε

37

((Με έκπληκτο και δυσαρεστημένο ύφος)). Είναι και μαύρο το

38

τουρμπάνι. ((Σχολιάζει τη φωτογραφία προφίλ ενός ατόμου
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39

μάλλον αραβικής καταγωγής)). Δε βαριέσαι. Αποδέχομαι.

40

Confirm. ((Προφέρει «κορφίρμ» αντί «κονφέρμ» και κάνει τον

41

ήχο «παπ», πατώντας αποδοχή))

Στην παρούσα αλληλεπίδραση, κατασκευάζονται οι ταυτότητες του Μίμη και της
Ξανθίππης υπό το πρίσμα της εξοικείωσης με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, όπως το Facebook. Πιο αναλυτικά, ο Μίμης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό
του το κατηγόρημα του γνώστη των ορολογιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
και συγκεκριμένα του Facebook (σ. 8-9), με αποτέλεσμα να αναδύεται (από πλευράς
θεσιακότητας) η νεανική όψη της ταυτότητάς του, καθώς τα κατηγορήματα της
εξοικείωσης με το Facebook, της γνώσης της αντίστοιχης ορολογίας αλλά και της
απόλυτης αφοσίωσης κατά την ενασχόληση με αυτά προσιδιάζουν κυρίως σε άτομα
νεότερης/ νεανικής ηλικίας.5 Παράλληλα, στο σημείο αυτό, τα κατηγορήματα της
νεανικής ηλικίας και η νεανική ταυτότητα του Μίμη κατασκευάζονται, με βάση την
αρχή της σχεσιακότητας και, ειδικότερα, τη σχέση της διάκρισης, σε αντίθεση με την
ταυτότητα της Ξανθίππης, καθώς παρατηρούμε πως η αξιοποίηση από τον Μίμη
κοινωνιογλωσσικών πόρων από τη γλώσσα των νέων τεχνολογιών, και συγκεκριμένα
από την ορολογία του Facebook, οδηγεί σε φαινόμενα ασυνεννοησίας με την
Ξανθίππη (σ. 10-11), καθώς και σε μεταγλωσσικό σχόλιο του Μίμη προς αυτήν (σ.
12-13). Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τον Μίμη να της εξηγεί τη σημασία της έκφρασης
«κάνω add μερικούς φίλους», ενώ από το εκνευρισμένο ύφος του φαίνεται πως
θεωρεί αυτονόητη τη γνώση της, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του
και μέσω των περικειμενικών δεικτών το κατηγόρημα της εξοικείωσης με το
Facebook, αλλά και το κατηγόρημα της άγνοιας της συγκεκριμένης ορολογίας, καθώς
και της αγγλικής γλώσσας, για την Ξανθίππη. Κατά συνέπεια, τονίζεται εντονότερα η
διάκριση μεταξύ τους (μεσήλικας με νεανικά και προοδευτικά χαρακτηριστικά –
ενήλικας με «συντηρητικά» χαρακτηριστικά).
Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως ο Μίμης επιχειρεί να αυθεντικοποιηθεί και ως
γνώστης της αγγλικής γλώσσας, καθώς χειρίζεται το προφίλ του στα αγγλικά και
χρησιμοποιεί την αγγλική ορολογία του Facebook έναντι της ελληνικής, με
αποτέλεσμα να επιτείνει το επικοινωνιακό χάσμα με την Ξανθίππη, αφού
5

Ο Μίμης αναπαρίσταται να μη θέλει να φάει πρωινό, πράγμα που παραξενεύει την Ξανθίππη, καθώς

κατασκευάζεται, σε όλη τη σειρά, ως ιδιαίτερα λαίμαργος και λιχούδης.
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παρουσιάζεται ως εντελώς άκεφος για οποιαδήποτε συζήτηση ύστερα από τον καβγά
με τους φίλους του. Ωστόσο, η μετάφραση της έκφρασης «κάνω add μερικούς
φίλους» από τον Μίμη αποφυσικοποιεί τόσο το κατηγόρημα του γνώστη της αγγλικής
όσο και του γνώστη του Facebook, καθώς στην ορολογία του Facebook η έκφραση
«κάνω add μερικούς φίλους» σημαίνει πως ο ίδιος προσκαλώ άλλα άτομα, να γίνουν
φίλοι μου, ενώ για την αποδοχή φίλων χρησιμοποιείται ο όρος «accept». Συνεπώς, το
γλωσσικό πέρασμα του Μίμη καταλήγει σε υπερδιόρθωση.
Παρά τις διευκρινίσεις, όμως, του Μίμη, η Ξανθίππη εξακολουθεί να
αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της το κατηγόρημα της άγνοιας του τρόπου λειτουργίας
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άγνοια η οποία περικειμενοποιείται με τον
εκνευρισμένο και αυστηρό τόνο φωνής της, την εμφατική εκφορά των λέξεων και το
αντίστοιχο ύφος που υιοθετεί (σ. 14-15). Στην αυθεντικοποίηση αυτή συμβάλλει και
η ειρωνική στάση του Μίμη, η οποία περικειμενοποιείται με τον εκνευρισμό και την
ειρωνεία στον τόνο φωνής και στο ύφος του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί πάλι
για τον εαυτό του το δεσμευμένο κατηγόρημα από την κατηγορία της νεανικής
ηλικίας του γνώστη του τρόπου λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και
έτσι, με βάση τη σχέση της διάκρισης, να αναδύεται ξανά το διαχωριστικό δίπολο του
προοδευτικού και νεανικού μεσήλικα και της οπισθοδρομικής ενήλικα (σ. 16-17). Στο
σημείο αυτό, παρατηρούμε πως για τον Μίμη αυθεντικοποιείται και το δεσμευμένο
κατηγόρημα από την κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας της κοινωνικότητας,
από τη στιγμή που έχει τρεις χιλιάδες άτομα φίλους στο Facebook, καθώς η ανάγκη
μεγάλου κοινωνικού κύκλου στο Facebook εντοπίζεται συνήθως στις νεαρές ηλικίες,
αλλά και της ανασφάλειας, καθώς προσπαθεί να αντισταθμίσει μέσα από
πλασματικές φιλίες το κενό που νιώθει ύστερα από τον καβγά με τους φίλους του. Γι’
αυτό, κατασκευάζει μια «εικονική πραγματικότητα», δημιουργώντας φιλίες με
άγνωστα άτομα, και μένει απορροφημένος σε αυτήν, τακτική η οποία απηχεί μία
συνήθη και στερεότυπη επίκριση για άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία αφιερώνουν
μεγάλο μέρος του χρόνου τους στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης,
παραμελώντας την πραγματική τους ζωή.
Η Ξανθίππη, ωστόσο, επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει το κατηγόρημα του
κοινωνικού για τον Μίμη, μέσω της απορίας της για το αν τον θέλουν για φίλο τρεις
χιλιάδες άτομα, αλλά και μέσω των περικειμενικών δεικτών, καθώς τη βλέπουμε
έκπληκτη για τον αριθμό (σ. 18-19). Επίσης, στην αποφυσικοποίηση συμβάλλουν και
το πιθανώς ειρωνικό σχόλιό της «ούτε η Lady Gaga να ήσουνα» (σ. 23-24), η ελαφρά
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ειρωνεία της κατά την εμφατική εκφορά της λέξης «περιζήτητος» (σ. 27-28), καθώς
και η ειρωνική επιλογή της λέξης «νοματαίοι» (σ. 18). Ο Μίμης, όμως, φαίνεται να
μην κατανοεί την απόπειρα αποφυσικοποίησης του κατηγορήματος του κοινωνικού
από την Ξανθίππη και, γι’ αυτό, συνεχίζει να το αυθεντικοποιεί, τονίζοντας, μάλιστα,
και το κατηγόρημα της επιλεκτικότητας, καθώς υποστηρίζει πως, αν τους αποδεχόταν
όλους, θα είχε κλείσει το προφίλ του (σ. 20-22), αλλά και της ευκολίας εύρεσης
φίλων που τον εκτιμούν, υπονοώντας πως γίνεται εύκολα αποδεκτός (σ. 29-31). Η
αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος της κοινωνικότητας περικειμενοποιείται με την
έμφαση στη λέξη «όλους» (σ. 21) αλλά και την κίνηση του χεριού κατά την εκφορά
της λέξης «καλά» (σ. 21-22). Επίσης, επισημαίνει και την απογοήτευση που βίωσε
από τους φίλους του, η οποία περικειμενοποιείται με την έμφαση στις λέξεις «αλλού»
και «εκτιμάνε» (σ. 30), καθώς και με τον εκνευρισμένο τόνο φωνής και τις
παράλληλες κινήσεις του χεριού (30-31).
Επίσης, στο σημείο αυτό, ο Μίμης τονίζει για άλλη μία φορά το κατηγόρημα της
γνώσης των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, καθώς τον βλέπουμε να αξιοποιεί και
άλλες γλωσσικές συμβάσεις του Facebook (π.χ. «θα ’χε κλείσει το προφίλ μου», σ.
21-22). Ακόμη, τόσο ο Μίμης όσο και η Ξανθίππη αυθεντικοποιούν για τους εαυτούς
τους το δεσμευμένο κατηγόρημα από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας της γνώσης
της μαζικής κουλτούρας και των εκπροσώπων της ποπ μουσικής, με αποτέλεσμα να
κατασκευάζονται και οι δύο ως μοντέρνοι και προοδευτικοί (σ. 23 & 25). Στο τέλος
της αλληλεπίδρασης, ωστόσο, αποφυσικοποιείται εν μέρει το κατηγόρημα του
προοδευτικού για τον Μίμη (σ. 34-39), καθώς τον βλέπουμε να σχολιάζει αρνητικά
ένα άτομο διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης (μάλλον αραβικής), ενώ, επίσης,
αποφυσικοποιεί ξανά εν μέρει για τον εαυτό του το κατηγόρημα του γνώστη της
αγγλικής γλώσσας, καθώς τον βλέπουμε να προφέρει εσφαλμένα το αγγλικό ρήμα
«confirm», μολονότι δείχνει να έχει επίγνωση της σημασίας του, με αποτέλεσμα το
γλωσσικό του πέρασμα να καταλήγει και εδώ σε υπερδιόρθωση (σ. 39-40).
Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε πως ο Μίμης αντλεί
κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά ιδιώματα, συγκεκριμένα από τη γλώσσα
των νέων τεχνολογιών (ορολογία και νεολογισμοί του Facebook: π.χ. «κάνω add
μερικούς φίλους», «θα ’χε κλείσει το προφίλ μου», «confirm») και την παγκόσμια
ποπ μουσική κουλτούρα («Lady Gaga»), οι οποίοι αποκτούν στην παρούσα
αλληλεπίδραση τη «δεικτική αξία» (indexical value: Eckert 2008) της εξοικείωσης με
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της (εν μέρει) γνώσης της αγγλικής γλώσσας, της
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κοινωνικότητας, της γνώσης της μαζικής κουλτούρας και των εκπροσώπων της ποπ
μουσικής, αλλά και της ανασφάλειας και του εγκλωβισμού σε μια εικονική
πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να αναδύονται τα νεανικά κατηγορήματα της
ταυτότητας του Μίμη. Συνεπώς, τα κοινωνιογλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιεί
«εγγράφονται» (enregistered: Agha 1998; 2003) στη συνείδηση των τηλεθεατών ως
«γλώσσα των νέων», λόγω της σύνδεσης αυτών των δραστηριοτήτων με άτομα
νεαρής ηλικίας. Ωστόσο, τα φαινόμενα υπερδιόρθωσης στα οποία υποπίπτει ο Μίμης
καταδεικνύουν την ανεπιτυχή οικειοποίηση γλωσσικών στοιχείων της νεανικής
ταυτότητας, καθώς δεν ταιριάζουν στην ηλικία του. Έτσι, λοιπόν, στην προσπάθεια
για οικοδόμηση νεανικής ταυτότητας, ο Μίμης υιοθετεί ανεπιτυχώς έναν γλωσσικό
κώδικα που γνωρίζει καλά πως δεν του ανήκει, με αποτέλεσμα την πρόκληση
χιουμοριστικού αποτελέσματος στο επίπεδο του αποδέκτη (Dynel 2011a).
3.2. Έπαιξε φάση το ’82! (Στο Παρά Πέντε, επεισόδιο 16 2ου κύκλου, 9.05-10.17)6
((Η Σοφία πίνει σκεπτική τον καφέ της στο σαλόνι με τη Θεοπούλα. Εκείνη την ώρα,
μπαίνει ο Σπύρος, κρατώντας καφέ και εφημερίδα))
Σοφία (Σ), Θεοπούλα (Θ), Σπύρος (Σπ)
1

Σ:

εκπομπή του Μαμαλάκη.

2
3

Σπ:

Μπράβο, γιαγιά! ((Η Σοφία τον κοιτάζει έντονα απορημένη))

4

Σ:

Για τι πράγμα:;

5

Σπ:

Που βλέπεις ωραίες εκπομπές στην τηλεόραση. ((Την ακούει και

6

μιλάει διαβάζοντας εφημερίδα. Έπειτα, στρέφεται προς τη γιαγιά

7

του)) Βασικά, που έβλεπες τηλεόραση και δεν έκανες αυτά που

8

κάνεις συνήθως. ((Με έντονο ύφος και τόνο φωνής))

9

Σ:

Βλέπαμε, λοιπόν, τον Μαμαλά:κη: (.) και σκέφτηκα (.) μή:πω:ς

10

(.) να κάναμε: εγώ: και: η: Θεοπούλα: (.) ένα: ντοκιμαντέ:ρ (.)

11

((Με διστακτικό τόνο. Ο Σπύρος γυρίζει και την κοιτάζει με

12

γουρλωμένα μάτια)) και να γυρίσω όλη την Ευρώπη:;

13

((Ατάραχη))

14
6

Σπυρά:κο: μου: (.) Έβλεπα τις προάλλες με τη Θεοπούλα: (.) την

Σπ:

Όχι, γιαγιά (.) Δεν (.) ((Χάνει τα λόγια του από την έκπληξη και

https://www.youtube.com/watch?v=3L50Np7sgxs&nohtml5=False
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15

την ταραχή)) Όταν ένας άνθρωπος βλέπει εκπομπή μαγειρική:ς,

16

σκέφτεται τι φαΐ θα κάνει αύριο:, όχι βαλίτσες και αεροδρόμια:!

17

((Με έντονο ύφος, έντονο και επικριτικό τόνο και έντονες

18

κινήσεις))

19

Σ:

((Έχοντας αθώο βλέμμα, προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Η

20

Θεοπούλα ακούει χαμογελαστή)) Μα πώς, αφού και η

21

Θεοπούλα://

22

Σπ:

// Τι; Σκέφτηκε το ίδιο; Αποκλείεται! Εσύ την παρασέρνεις!

23

((Έξαλλος, με έντονο ύφος και εκνευρισμένο τόνο φωνής.

24

Στρέφεται, έπειτα, ιδιαιτέρως εκνευρισμένος προς τη Θεοπούλα,

25

κάνοντας έντονες κινήσεις από την ταραχή του)) Για πες, βρε

26

Θεοπούλα, την αλήθεια όμως! Τι σκέφτηκες εσύ, όταν είδες τον

27

Μαμαλάκη; ((Αγανακτισμένος, με έντονο ύφος και τόνο))

28

Θ:

Φτυστός ο Σίμος ο ταξιτζής που έπαιξε φάση το ογδόντα δύο.

29

((Ατάραχη. Ο Σπύρος την κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια)) Αλλά

30

εσύ πού το ξέρει:ς; ((Με απορημένο και ταραγμένο τόνο και

31

ύφος)) Δεν έχω πει σε κανένα:ν για τον Σίμο:. ((Ο Σπύρος την

32

κοιτάζει απορημένα))

33

Σ:

Το ογδόντα δύο:, δε μας είπες ότι τα ’χες φτιάξει με τον

34

κουνιά:δο σου, τον Νέστορα:; ((Με απορημένο ύφος και έντονο

35

τόνο))

36

Θ:

Δεν έφταιγα:! Εί:χε Μουντιάλ. Αυτός και ο Πολυχρό:νης τρέχανε:

37

στα καφενεία:. ((Με απολογητικό ύφος και τόνο. Ο Σπύρος την

38

κοιτάζει εξαιρετικά απορημένος)) Δε λες που πήγε: το Γερμανία:–

39

Γαλλία: στα πέ:ναλτι: και δε μας πιάσανε: στα πρά:σα:; ((Με

40

πονηρό και συνωμοτικό τόνο και ύφος, έχοντας μειδίαμα

41

ικανοποίησης))

[…]

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων
κατασκευάζονται κυρίως υπό το πρίσμα των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας
(νέος–ηλικιωμένες) και της οικογένειας (γιαγιά–εγγονός). Πιο συγκεκριμένα, στην
ομιλία της Σοφίας αναδύεται αρχικά (από πλευράς θεσιακότητας) η κατηγορία της
παραδοσιακής γιαγιάς που βλέπει εκπομπή μαγειρικής στον ελεύθερο χρόνο της (σ.
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1-2) και που είναι τρυφερή απέναντι στον εγγονό της («Σπυράκο μου»). Ο Σπύρος
αυθεντικοποιεί τα κατηγορήματα αυτά, επαινώντας τη γιαγιά του που ασχολήθηκε με
«φυσιολογικά» για την ηλικία της πράγματα και όχι με τις ασυνήθιστες για την ηλικία
της δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται συνήθως. Η επιδοκιμασία του
περικειμενοποιείται με την έμφαση που δίνει στις λέξεις-κλειδιά της απάντησής του
(σ. 3, 5-8). Ωστόσο, η ίδια η Σοφία αποφυσικοποιεί την ταυτότητα της
«παραδοσιακής» γιαγιάς, καθώς τον κοιτάζει με έντονα απορημένο ύφος (σ. 3) και
αναφέρει πως η εκπομπή αυτή την παρακίνησε να αναρωτηθεί μήπως πρέπει να
γυρίσει όλη την Ευρώπη, για να κάνει ντοκιμαντέρ (σ. 9-13), αυθεντικοποιώντας έτσι
τα κατηγορήματα της όρεξης για ζωή και ταξίδια αλλά και της φαντασίας και της
δημιουργικότητας, τα οποία προσιδιάζουν στην κοινωνική κατηγορία της νεανικής
ηλικίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διστακτικός τόνος της, ο οποίος αποτυπώνεται
μέσα από τις συνεχείς παύσεις, καθώς γνωρίζει πως ο Σπύρος δεν επικροτεί την
ενασχόλησή της με νεανικές δραστηριότητες, αυθεντικοποιώντας έτσι γι’ αυτόν τα
κατηγορήματα της αυστηρότητας και του συντηρητισμού, αλλά και το ατάραχο ύφος
της, που υποδηλώνει πως, κατά τη γνώμη της, εκφράζει μια ρεαλιστική ιδέα.
Η αντίδραση, ωστόσο, του Σπύρου αποφυσικοποιεί τη νεανική ταυτότητα που
επιχειρεί να κατασκευάσει η Σοφία για τον εαυτό της, αποφυσικοποίηση η οποία
γίνεται εμφανής και μέσω των περικειμενικών δεικτών, καθώς τον βλέπουμε να
γουρλώνει τα μάτια απορημένος στο άκουσμα της ιδέας της γιαγιάς του και, έπειτα,
να χάνει τα λόγια του και να της επισημαίνει πως το φυσιολογικό θα ήταν να σκεφτεί
τι φαγητό θα μαγειρέψει την επόμενη μέρα, δραστηριότητα που αποτελεί δεσμευμένο
κατηγόρημα από την κατηγορία της παραδοσιακής γιαγιάς, αυθεντικοποιώντας την
έτσι ως άτομο της τρίτης ηλικίας (σ. 14-18). Παρ’ όλα αυτά, τονίζοντας με την
αντίδρασή του και τα κατηγορήματα της επιπολαιότητας, της ανωριμότητας και του
παρορμητισμού, τα οποία αποτελούν συνήθως δεσμευμένα κατηγορήματα από την
κατηγορία της νεανικής ηλικίας, την εντάσσει έμμεσα και στην κοινωνική κατηγορία
της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης (Bucholtz 2002). Η αυθεντικοποίησή της τόσο
ως ατόμου της τρίτης ηλικίας όσο και ως ανώριμης, επιπόλαιης και παρορμητικής
γίνεται εντονότερη με τους περικειμενικούς δείκτες του Σπύρου, όπως η έμφαση σε
λέξεις και εκφράσεις, το έντονο ύφος, ο έντονος και επικριτικός τόνος φωνής, καθώς
και οι έντονες κινήσεις.
Μπροστά στην αντίδραση του Σπύρου, η Σοφία προσπαθεί, με βάση την αρχή
της σχεσιακότητας και, συγκεκριμένα, τη σχέση της επάρκειας, να κατασκευάσει την
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ταυτότητα της νεανικότητας και για τη Θεοπούλα, ώστε να δείξει στον Σπύρο πως
όσα σκέφτεται είναι φυσιολογικά για άτομα της ηλικίας της, προσπάθεια η οποία
περικειμενοποιείται μέσω του αθώου βλέμματός της (σ. 19-21). Ωστόσο, ο Σπύρος
αποφυσικοποιεί την ταυτότητα αυτή για τη Θεοπούλα μέσω της έμφασης στις λέξεις,
του έντονου ύφους και του εκνευρισμένου τόνου φωνής, επιρρίπτοντας ευθύνες στη
γιαγιά του πως την παρασέρνει και αυθεντικοποιώντας την έτσι και ως κακή επιρροή
(σ. 22-27). Η απάντηση, όμως, της Θεοπούλας στην ερώτηση του Σπύρου συμβάλλει
στην ανάδυση άλλων όψεων της ταυτότητάς της. Έτσι, η Θεοπούλα κατασκευάζεται
στον λόγο της ως άπιστη σύζυγος και μοιραία γυναίκα, καθώς αναφέρει πως
απατούσε και τον άντρα της και τον εραστή της με τον Σίμο τον ταξιτζή (σ. 28-32,
36-41). Αυθεντικοποιεί, συνεπώς, τα κατηγορήματα της σεξουαλικά δραστήριας και
άστατης ερωτικά γυναίκας (χωρίς η ίδια να ευθύνεται, όπως αναφέρει εμφατικά, με
απολογητικό ύφος και τόνο), αυθεντικοποίηση η οποία γίνεται εντονότερη μέσω του
πονηρού και συνωμοτικού ύφους της, καθώς και μέσω του πονηρού μειδιάματος.
Παράλληλα, αντλώντας από τη γλώσσα του ποδοσφαίρου, κατασκευάζεται και ως
γνώστρια του ποδοσφαίρου (σ. 36, 38-39), δεσμευμένο και πάλι κατηγόρημα από την
κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας, δομώντας, συγχρόνως, για τον εαυτό της
και μια «αρσενική» όψη της ταυτότητας, καθώς οι συγκεκριμένες γνώσεις αποτελούν
συνήθως δεσμευμένο κατηγόρημα από την κατηγορία του αντρικού φύλου.
Η Σοφία αυθεντικοποιεί έμμεσα τα κατηγορήματα που αναδύθηκαν στον λόγο
της Θεοπούλας, αναφέροντας την εξωσυζυγική σχέση της Θεοπούλας με τον
κουνιάδο της (σ. 33-35). Ωστόσο, η αντίδραση του Σπύρου, που περικειμενοποιείται
εξωγλωσσικά με τα γουρλωμένα μάτια του (σ. 29, 31-32, 37-38), αποφυσικοποιεί την
ταυτότητα της Θεοπούλας, πιθανώς γιατί ο Σπύρος δεν περίμενε να είχε η Θεοπούλα
παλαιότερα τέτοια σεξουαλική δραστηριότητα και απήχηση στο αντρικό φύλο.
Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, τα νεανικά ιδιώματα αξιοποιούνται για
την κατασκευή της σεξουαλικότητας και την αναφορά σε θέματα σχέσεων (π.χ.
«έπαιξε φάση», «τα ’χες φτιάξει») και ποδοσφαίρου (π.χ. «Μουντιάλ», «πέναλτι»), με
αποτέλεσμα να αποκτούν τη δεικτική αξία της σεξουαλικότητας, της επιπολαιότητας,
της ανωριμότητας, του παρορμητισμού και της διασκέδασης. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός πως η άντληση κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά
ιδιώματα γίνεται από τις γιαγιάδες, με αποτέλεσμα αυτή η γλωσσική ασυμβατότητα
(incongruity: Attardo 2001) να οδηγεί σε χιουμοριστικά αποτελέσματα.
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4. Συμπεράσματα
Δεδομένου πως οι προθέσεις των δημιουργών είναι εξαιρετικά ευδιάκριτες πίσω από
τις φωνές των χαρακτήρων και ακολουθώντας την αρχή της μερικότητας των
Bucholtz και Hall (2005), ανακύπτουν ερωτήματα για τις απόψεις των
σεναριογράφων για τη γλώσσα και την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς οι
αντιλήψεις αυτές προβάλλουν συγκεκριμένες πτυχές του (κοινωνιογλωσσικού)
κόσμου, όπως τη νεανικότητα και το γήρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή της νεανικότητας στις υπό εξέταση
αλληλεπιδράσεις γίνεται υπό το πρίσμα ενός αντίστροφου χάσματος γενεών, καθώς
αναδύονται τα δίπολα «νεανικές γιαγιάδες–συντηρητικός εγγονός» και «νεανικός
μεσήλικας–συντηρητική ενήλικας». Ειδικότερα, η κατασκευή της νεανικότητας
σχετίζεται με τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας» (adolescence discourse: Bucholtz
2002), από τη στιγμή που συνδέεται με κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για την
κοινωνική ομάδα των νέων και τον τρόπο ζωής τους ως ατελών ενηλίκων, όπως η
απορρόφηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βίωση μιας εικονικής ζωής, η
ανωριμότητα, η επιπολαιότητα, ο παρορμητισμός, η σεξουαλικότητα, η ροπή στη
διασκέδαση. Στη στερεότυπη κατασκευή της νεανικότητας συμβάλλει και η
αναπαράσταση των νεανικών ιδιωμάτων, τα οποία «εγγράφονται» (enregistered:
Agha 1998; 2003) στη συνείδηση των τηλεθεατών ως ένα «υφολογικό σύμπλεγμα»
(stylistic complex: Eckert 2001) που αποτελείται από τη «γλώσσα των νέων» (π.χ.
«έπαιξε φάση», «τα ’χες φτιάξει»), τη γλώσσα των νέων τεχνολογιών και την αγγλική
γλώσσα (π.χ. «κάνω add μερικούς φίλους», «confirm»), τη γλώσσα του ποδοσφαίρου
(π.χ. «πήγε το Γερμανία–Γαλλία στα πέναλτι»), την καθομιλουμένη («μας πιάσανε
στα πράσα») και τους εκπροσώπους της ποπ κουλτούρας (Lady Gaga) και, τελικά,
αποκτά στις αναλυθείσες συνομιλίες τη δεικτική αξία της εξοικείωσης με την
τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της αφομοίωσης από την τεχνολογία,
της (εν μέρει) γνώσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και των κοινωνικών νοημάτων
που συνδέονται με τον κυρίαρχο λόγο της εφηβείας.
Επιπροσθέτως, η τηλεοπτική αναπαράσταση του μεσήλικα Μίμη και των
γιαγιάδων αναπαράγει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα τον «ηλικιακό ρατσισμό»
(ageism), καθώς και οι τρεις εμπλέκονται ηθελημένα σε νεανικές δραστηριότητες, με
στόχο να αψηφήσουν το γήρας, προβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, την άποψη πως
είναι θεμιτό να μεγαλώνεις, όχι όμως και να γερνάς (Milner, Van Norman & Milner
2012). Ακόμη, τονίζεται στην περίπτωση του Μίμη και ο ηγεμονικός «λόγος της
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μέσης ηλικίας» (discourse of middle age: Gatling, Mills & Lindsay 2014), ο οποίος
περιλαμβάνει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη πως είναι μια «περίοδος κρίσης»
που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστες ή υπερβολικές συμπεριφορές. Συνεπώς, το
γήρας συνδέεται με μια αρνητική εμπειρία, αφού οι μεσήλικες θέλουν να το
αποφύγουν. Στη διαιώνιση των ηλικιακών προκαταλήψεων συντείνει και η αρνητική
αντιμετώπιση που δέχονται οι χαρακτήρες από τους οικείους τους, από τη στιγμή που
βλέπουμε τον Σπύρο ευθέως να υποδεικνύει στις γιαγιάδες δραστηριότητες με τις
οποίες πρέπει να ασχοληθούν (π.χ. μαγείρεμα), με αποτέλεσμα η προτροπή για
παθητικότητα και έλλειψη δραστηριότητας να συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της
τρίτης ηλικίας» (discourse of old age: Gatling κ.ά. 2014), ενώ την Ξανθίππη να
αντιμετωπίζει την ενασχόληση του Μίμη με το Facebook με έκπληκτο και, συνάμα,
ειρωνικό ύφος, πιθανώς γιατί τη θεωρεί αταίριαστη με την ηλικία του.
Δεδομένου, επίσης, πως οι σειρές ανήκουν στο είδος της κωμωδίας, η
περικειμενοποίηση των αναπαραστάσεων ως χιουμοριστικών (humorous frame:
Dynel 2011b), τουλάχιστον στο επίπεδο του αποδέκτη (Dynel 2011a), λόγω της
«παράταιρης» –και ίσως «αλλόκοτης»– εικόνας των χαρακτήρων, υποδεικνύει πως η
νεανικότητα δε συνάδει με τη μέση και τρίτη ηλικία (βλ. και Roy & Harwood 1997).
Συνεπώς, δεν εξιδανικεύεται η νεανικότητα σύμφωνα με τον λόγο της διαρκούς
εφηβείας (Gennaro 2013), καθώς το χιούμορ τον υπονομεύει, και, έτσι, προωθούνται
πιο παραδοσιακές εννοιολογήσεις της μέσης και τρίτης ηλικίας.
Επομένως, η χιουμοριστική κατασκευή της νεανικότητας στις υπό εξέταση
αλληλεπιδράσεις τείνει να αναπαράγει στερεότυπες αντιλήψεις για τη νεανική
ταυτότητα και τα νεανικά ιδιώματα, ενώ εγείρει ερωτήματα για το αν θα μπορούσαν
να υπάρχουν αντίστοιχοι χαρακτήρες στην πραγματικότητα και αν οι τηλεθεατές
αποδέχονται τις αναπαραστάσεις αυτές ως «φυσιολογικές». Συνεπώς, θα παρουσίαζε
ενδιαφέρον η μελέτη του τρόπου πρόσληψης των παραπάνω κειμένων από άτομα
όλων των ηλικιακών ομάδων (βλ. και Stamou, Maroniti & Griva 2015), ώστε να
εξετάσουμε σε ποιον βαθμό εκλαμβάνουν την αναπαράσταση ως χιουμοριστική, σε
ποιον βαθμό αφομοιώνουν και αποδέχονται τις παραπάνω εικόνες και αντιλήψεις για
τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, και, άρα, κατά πόσο επηρεάζει ο τρόπος
πρόσληψης την αυτοεικόνα και την αυτοαντίληψη των αναπαριστώμενων τηλεοπτικά
ομάδων, καθώς και τη στάση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου απέναντι σε αυτές.
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Παράρτημα
Συμβάσεις καταγραφής συνομιλιών

Αραβικά ψηφία αριθμός σειράς
(.)

μικρή παύση (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα)

((κείμενο))

μεταγλωσσικά ή άλλα σχόλια του αναλυτή (διαπιστώσεις, περιγραφές περικειμενικών
δεικτών κ.λπ.)

κείμενο

έμφαση

κείμενο:

εκφορά φωνήεντος ως μακρού

(κείμενο)

πιθανό λεγόμενο

()

αβεβαιότητα για το τι ακούγεται

//

διακοπή
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Abstract
The speech formula (SF) is a combination of words of various structural categories
which belongs to the category of communikemas with constant non-verbal power.
The SF are phenomena of oral speech and they are used in interactive communication
and express the speaker’s attitude to the situation. The specific structure and special
meaning of SF make them to enter into the special category of phraseological units
(PU), while they are often located very close to the same word. As separate category
of PU, the SF are examined and investigated from different phraseological
approaches: a) they are classified as autonomous linguistic units that do not belong to
the body of the jargon and b) they enter into the body of the SF together with
proverbs, scientific, professional and other terms.

Λέξεις-Κλειδιά
λεκτική φόρμουλα, φρασεολογία, σχολιασμός, ερωταπόκριση, δομή

Η λεκτική φόρμουλα (ΛΦ) (γλωσσικός τύπος, speech formula) είναι συνδυασμός
λέξεων διάφορων διαρθρωτικών ειδών. Οι λεκτικές φόρμουλες ανήκουν στην
κατηγορία των επικοινωνημάτων (communikemas), τα οποία χαρακτηρίζονται από
«σταθερή μη λεκτική δύναμη ή ως έχοντα μη λεκτικά χαρακτηριστικά του
εκφωνήματος» (Баранов, Добровольский 2008: 81). Οι ΛΦ εντάσσονται στην
κατηγορία των επικοινωνημάτων και, ως γνωστόν, είναι φαινόμενα της προφορικής
ομιλίας, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στη διαλογική επικοινωνία και
εκφράζουν τη στάση του ομιλούντος απέναντι στην κατάσταση (Меликян 2014: 84).
Από την άποψη του περιεχομένου τους, πάντα υπάρχει αναφορά στην κατάσταση
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επικοινωνίας, γι’ αυτό τα επικοινωνήματα είναι δεικτικά. Η ιδιαιτερότητα της
σημασίας τους κατατάσσει τα επικοινωνήματα σε μια ξεχωριστή τάξη των
φρασεολογικών μονάδων (ΦΜ). Τα επικοινωνήματα μπορούν να αποτελούνται από
μία ή και περισσότερες λέξεις και να εκφράζουν διαφορετική σημασία (Цховребова
2002: 29), ενώ ορισμένα υπερβαίνουν τα πλαίσια της φρασεολογίας και συχνά
βρίσκονται πολύ κοντά στην ίδια τη λέξη. Οι ΛΦ εμπίπτουν στην κατηγορία των
φρασεολογικών επικοινωνημάτων, που αποτελούνται από δύο ή και περισσότερες
λέξεις (τα επικοινωνήματα διακρίνονται σε λεκτικά, τύπου Έλα! Σώπα! Μάλιστα και
φρασεολογικά, τύπου Έλα ντε! Έλα πια!). Ως ξεχωριστές ΦΜ, οι ΛΦ εξετάζονται και
διερευνώνται από διάφορες προσεγγίσεις στη φρασεολογία: α) κατατάσσονται στην
κατηγορία αυτόνομων γλωσσικών μονάδων που δεν εντάσσονται στο σώμα της
φρασεολογίας και β) εντάσσονται στο σώμα των ΦΜ μαζί με παροιμίες, ρητά,
επιστημονικούς, επαγγελματικούς και άλλους όρους (την άποψη αυτή εκφράζουν οι
περισσότεροι μελετητές των ΦΜ (Виноградов 1977; Шанский 2009; Телия 1996;
Баранов, Добровольский 2008 κ.ά.)
Οι ΛΦ αποτελούν μια ξεχωριστή τάξη ιδιωμάτων, δεικτικών από τη φύση τους,
που εκφράζουν τη λεκτική πράξη (Баранов, Добровольский 2008: 78) και, συνεπώς,
είναι στενά συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή κατάσταση. Από την
άποψη των γραμματικών κατηγοριών εδώ παρατηρείται ένας συγκεκριμένος
περιορισμός

σε παραδείγματα (Баранов, Добровольский 2008: 78). Οι ΛΦ

θεωρούνται «σταθερές επικοινωνιακές φόρμουλες, που αιτιολογούνται ανάλογα με
την κατάσταση, αποσκοπούν στην επικοινωνία, σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα,
είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και έχουν αλληλοεξάρτηση στο πλαίσιο του
διαλόγου» (Соколова 1991: 80) οι οποίες θεωρούνται φορείς κοινωνικών
πληροφοριών. Ο Μ. Σετάτος ονομάζει όλες τις ΛΦ «εκφωνήματα» και κατατάσσει
στην κατηγορία αυτή οποιεσδήποτε λεκτικές εκφράσεις και συνδυασμούς
χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και εμφανίζονται σε
ένα συγκεκριμένο γλωσσικό πλαίσιο συμφραζομένων (Σετάτος 1994: 116-118).
Στο σώμα των ΦΜ, τα λεκτικά συμπλέγματα αυτού του είδους κατέχουν μια
ξεχωριστή θέση ως προς τη μορφολογική και συντακτική δομή τους, στην οποία
σχεδόν όλα τα μέρη χάνουν την αρχική τους σημασία και αποκτούν μια νέα, κοινή
για κάθε ΛΦ σημασία.
Στην τάξη των ΛΦ διακρίνονται οι εξής υποομάδες:
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•

ΛΦ - σχολιασμοί

•

Γνωσιακές ΛΦ

•

ΛΦ σε μορφή ερώτησης

•

ΛΦ σε μορφή απάντησης

•

ΛΦ που εκφράζουν την επιστημική τροπικότητα (Баранов, Добровольский
2008: 79-80).

1. ΛΦ- σχολιασμοί (ολοκληρωμένες εκφράσεις ή propositional συμπλέγματα) οι
οποίες υλοποιούν την γλωσσική πράξη και αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία των
ΛΦ. Στις ΛΦ αυτού του είδους εκφράζεται με σαφήνεια η κατάσταση επικοινωνίας
και υπάρχουν πραγματολογικές συντεταγμένες «εδώ» και «τώρα». Από το σύνολο
των ΛΦ που μελετήθηκαν (219) εντοπίστηκαν 84 που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη
κατηγορία και αποτελούν ένα είδος πυρήνα των ΛΦ από τη σημασιολογική άποψη.
Εδώ διακρίνονται διάφορες σημασιολογικές τάξεις:
ΠΡΟΣΤΑΓΗ (32 από 84): π.χ. τσακίσου, ράψ’το, πήγαινε (άντε) κουρέψου. Οι
περισσότερες ΛΦ αυτής της ομάδας έχουν ως πυρήνα το ρήμα στην Προστακτική
(άδειασέ μου τη γωνιά, τράβα κουρέψου) και χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη
με στοιχεία αργό και σλάνγκ (αμόλα καλούμπα, άσε τα σάπια).
ΚΑΤΑΡΑ (ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ) (19 από 84): π.χ. έγνοια σου!, τον κακό σου τον καιρό!,
φάε τη γλώσσα σου! βρε δεν πας στο διάολο; Σημειωτέον ότι στις ΛΦ αυτής της
υποομάδας πολύ συχνά αναφέρονται σωματώνυμα (ουσιαστικά που σημαίνουν
διάφορα μέλη του σώματος) (5) (γλώσσα, στόμα, μούτρα κ.α.), χρόνος (6) (καιρός,
ώρα, χρόνος), πεπρωμένο (3) (τύχη, ριζικό), διάβολος κ.α., γεγονός που μας δίνει τη
δυνατότητα στο εξής με βάση αυτές τις ΛΦ να διαμορφώνουμε τη λεγόμενη
γλωσσική εικόνα του φορέα της ελληνικής γλώσσας σχετικά με τα σημασιολογικά
πεδία αισθημάτων και παθών.
ΕΥΧΗ (13 από 84): π.χ. πλούσια τα ελέη σου!, και εις ανώτερα! κ.ά. Εδώ σε μεγάλο
βαθμό εμπερικλείονται εκφράσεις από την αρχαία και τη μεσαιωνική ελληνική
γλώσσα με ιδιαίτερη κλίση προς εκφράσεις διαμορφωμένες από τον Χριστιανισμό:
θεός φυλάξοι, γαία πυρί μειχθήτω.
ΟΡΚΟΣ (7 από 84): μα τω θεώ, μα την αλήθεια, να μην με βρει το βράδυ. Στη
συγκεκριμένη σημασιολογική τάξη, χρησιμοποιείται πολύ συχνά το μόριο «μα» στην
έννοια του ρήματος «ορκίζομαι» (μα τον Άγιο = ορκίζομαι με τον Άγιο).
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Στην ίδια υποομάδα εντάσσονται και οι ΛΦ με την έννοια ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (8 από 84): καλώς την, τα λέμε, στο καλό. Το κυρίως σώμα της
αποτελούν επιρρηματικές εκφράσεις τύπου «καλώς την», «στο καλό», «άντε γεια»
(πρέπει να διακρίνουμε τη ΛΦ « - Φεύγω, λοιπόν - Στο καλό!» και τον προθετικό
επιρρηματικό ιδιωτισμό «πού στο καλό χάθηκε;»). Αντιθέτως, εντοπίζονται λίγες
ρηματικές εκφράσεις.
Ο

μικρότερος

αριθμός

ΛΦ

διακρίνεται

στις

τάξεις

ΑΠΕΙΛΗ

και

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (3 και 1 από 84 αναλόγως), όπου όσες εντάσσονται στην έννοια
της ΑΠΕΙΛΗΣ έχουν πάντα ως πυρήνα το ρήμα στην απλή προστακτική, που
απευθύνεται άμεσα στο δέκτη του διαλόγου.
2. Γνωσιακά θεωρούνται τα επικοινωνήματα, όπου η κατάσταση λειτουργεί ως
«σκανδάλη» που δίνει την εκκίνηση στην έναρξη της γλωσσικής πράξης. Εδώ
διακρίνονται οι εξής τάξεις:
ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΣΗ (18 από 37): π.χ. σκοτίστηκα, δεν βαριέσαι, είδα και έπαθα κ.α.. Το
βασικό μέρος της τάξης αποτελούν ρηματικές ΛΦ που δίνουν την εκτίμηση της
κατάστασης και εκφράζουν την αντίληψή της από τον ομιλούντα. Σε αυτή την
κατηγορία εμπίπτει και η ΛΦ τύπου Τι είχες, Γιάννη; - Τι είχα πάντα η οποία, εκ
πρώτης όψεως, θα έπρεπε να καταταχθεί στην τάξη των ΛΦ «ΕΡΩΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ», σημασιολογικά όμως έχει την έννοια της απαγοήτευσης του
ομιλούντος για την κατάσταση ή το συμβάν, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να
την κατατάσσουμε στη συγκεκριμένη τάξη.
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ (12 από 37): π.χ. ας τα να πάνε, ήμαρτον πια!, άλλο πάλι τούτο!. Εδώ,
κατά κύριο λόγο, εμπίπτουν οι ΛΦ, πυρήνας τον οποίων είναι επίρρημα ή ρήμα. Το
ύφος τους καλύπτει όλα τα υφολογικά επίπεδα από το λόγιο (ουάι και αλίμονο, αιδώς
Αργείοι, ήμαρτον πια) μέχρι το αργό και σλάνγκ (ρε γαμώτο).
Πολύ μικρός αριθμός ΛΦ εμπίπτει στις τάξεις ΕΚΠΛΗΞΗ (3), ΠΕΙΘΩ (1),
ΕΠΙΚΡΙΣΗ (1).
3. Η υποομάδα ΛΦ ερωτήσεων (26) αποτελείται από φόρμουλες, που τις
περισσότερες φορές αναφέρονται σε ρητορική ερώτηση και που από σημασιολογική
άποψη αποτελούν εκτίμηση κάποιων πτυχών της επικοινωνιακής κατάστασης. Η
διαφορά τους από τις κανονικές ερωτήσεις έγκειται στο ότι έχουν σημασιολογική
ερμηνεία και/ή αδιαφάνεια, που δεν ερμηνεύονται με συγκεκριμένους παραγωγικούς
κανόνες (θέλει και ερώτημα; μπρίκια κολλάμε;) (Баранов, Добровольский 2008: 90).
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Ως συνήθως, οι ΛΦ αυτού του είδους περιέχουν το ρήμα στη μορφή Α΄ ή Β΄
προσώπου (17 από 26) και το ρήμα του Γ΄ προσώπου έχει ως συνοδευτικό την
προσωπική αντωνυμία Β΄ προσώπου σε μορφή άμεσου ή έμμεσου αντικειμένου (τι
μύγα σε τσίμπησε; άσχημα σου πέφτει;). Οι όροι επιτυχίας των ΛΦ ερωτήσεων
προκαλούνται άμεσα από την επικοινωνιακή κατάσταση.
4. Υποομάδα ΛΦ απάντησης - πρόκειται για τη δεύτερη από τις δύο μη λεκτικά
συνδεδεμένες πράξεις, η οποία προκαλείται αναγκαστικά από την προηγούμενη
έκφραση και συνήθως επαναλαμβάνει κάποια φωνητικά της στοιχεία (Μαμά –
Μαμούνια, Μπαμπά – Μπαμπάκια, Μερσί – Η μύτη σου τουρσί). Εδώ συνήθως
επιδεικνύεται η αδυναμία και η ατοπία της προηγούμενης γλωσσικής πράξης του
συνομιλητή (Τι τρέχει; - Εδώ, Τι κάνεις Γιάννη; - Κουκιά σπέρνω). Η έκφραση της
ατοπίας έχει ως συνέπεια την έλλειψη θελήσεως να δοθεί απάντηση στην ερώτηση
που έγινε (Γιατί; - Έτσι).
5. Οι ΛΦ με την έννοια της επιστημικής τροπικότητας περιέχουν εκτίμηση
αληθότητας ή μη, βεβαιότητας ή μη, που έχει ο ομιλητής κατά τη διάρκεια της
συζήτησης. Ταυτόχρονα, από συντακτική άποψη μπορούν να λειτουργούν ως
εισαγωγικές (παρενθετικές) εκφράσεις: π.χ. ένας θεός ξέρει, κοίταξε να δεις, για να
πούμε και του στραβού το δίκιο.
Ως γνωστόν, οι ΛΦ υπάρχουν στην περίπτωση επικοινωνίας ως έτοιμες προς
παραγωγή και αντίληψη ΦΜ (Путилина 1998: 48). Σε μια συγκεκριμένη κατάσταση
πάντα επιλέγεται η πλέον κατάλληλη για την περίπτωση ΛΦ. Για το λόγο αυτό, ως
προς τη σημασιολογική δομή διακρίνονται οι εξής φρασεολογικές κατηγορίες:
-

ΛΦ-ιδιωτισμοί (έλα ντε, αμόλα καλούμπα) – εδώ διακρίνουμε την τάση προς
ιδιωματοποίηση και προηγείται η έννοια του κατηγορηματικού: για παράδειγμα,
στη ΛΦ πήγαινε κουρέψου, η πρώτη έννοια των συστατικών ρημάτων δεν έχει
καμία σχέση με την τελική έννοια της ΛΦ φύγε, εξαφανίσου από τα μάτια μου,
επειδή η κυριολεκτική σημασία των ρηματικών μορφών απενεργοποιήθηκε στη
σύνθεση της ΛΦ. Επίσης, κατά την ετυμολογική ανάλυση παρατηρείται εδώ η
χαρακτηριστική για την ιδιωματοποίηση παράβαση των γραμματικών κανόνων
της τυπικής οργάνωσης: π.χ. τράβα κουρέψου, άκου λέει!. Ταυτόχρονα οι
περισσότερες ΛΦ-ιδιωτισμοί σχηματίζονται με το πρότυπο της λεκτικής
ιδιωματοποίησης και όχι της γραμματικής, επειδή «η γραμματική δομή της
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γλώσσας είναι πολύ πιο συντηρητική… γι’ αυτό οι εκφάνσεις του αγραμματισμού
είναι διαδεδομένες σε πολύ λιγότερο εύρος» (Меликян 2014, 123)
-

ΛΦ-ενώσεις: π.χ. και πού είσαι ακόμη!, και λοιπόν;. Οι ΛΦ αυτού του είδους
είναι παράγωγες κάποιων συγκεκριμένων γλωσσικών μονάδων, γεγονός που μας
επιτρέπει να πούμε ότι οι ΛΦ-ενώσεις έχουν δική τους εσωτερική φόρμα που δεν
συμπίπτει με την εσωτερική φόρμα της αρχικής γλωσσικής μονάδας: π.χ. Θεέ
μου! Κύριε ελέησον!. Οι ενώσεις πάντα διακρίνονται από την άποψη στατικότητας
που επιτρέπει τη λεκτική (Παναγία μου! - Θεέ μου!, μα το θεό - μα τον άγιο), τη
συντακτική (ας’τα – άσε τα σάπια – άσε τα σάπια σάλια) η τη υφολογική (βράσε
ρύζι – χεσ’τα) μεταβλητότητα.

-

ΛΦ - σύνδεσμοι: π.χ. δεν πας στο διάολο;. Εδώ παρατηρούμε μεγαλύτερη
μεταβλητότητα, που μπορεί να αιτιολογηθεί από τις διάφορες μεταβολές και το
μικρότερο βαθμό ύπαρξης του φρασεολογικού στοιχείου: π.χ. κακή φωνή να σού
’ρθει, κακό χρόνο να ’χεις.

-

ΛΦ - εκφράσεις: π.χ. καλά να πάθεις, όπως αγαπάτε. Πρόκειται για ΛΦ δίχως
στοιχείο παραγωγικότητας, που πολύ συχνά χρησιμοποιούνται στην ομιλία με την
κυριολεκτική τους έννοια, ενώ τα φρασεολογικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε
ελάχιστο βαθμό.
Από

μορφολογικής

απόψεως,

το

διαρθρωτικό

χαρακτηριστικό

των

επικοινωνημάτων εν γένει και των ΛΦ συγκεκριμένα (Меликян 2014: 85) είναι η
ύπαρξη στη δομή τους δομικών μορίων και επιφωνημάτων (άι στον αγύριστο, άντε
μωρή), καθώς και άλλων ολοκληρωμένων μερών του λόγου, που κατά τη διάρκεια
της ασυνήθιστης χρήσης στο λόγο έχασαν την κυριολεκτική τους σημασία και
μετατράπηκαν σε φρασεολογήματα.
Η γραμματική δομή των ΛΦ είναι σχεδόν αδιαφανής από την άποψη των
τυπικών γραμματικών κανόνων, τα επιμέρους στοιχεία τους τις περισσότερες φορές
μένουν «απαράλλαχτα και δεν έχουν παραγωγικότητα» (Формановская 1982: 30):
π.χ. έλα ντε / αμόλα ρε / καλά, μη βαράς / με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Σε όλες τις
ΛΦ που παραθέσαμε, κανένα συστατικό στοιχείο δεν μπορεί να αλλάξει και
παραμένει στην παγιωμένη πλέον, φρασεολογική μορφή. Ταυτόχρονα, στις
περισσότερες περιπτώσεις λεκτικός πυρήνας της ΛΦ οποιαδήποτε ομάδας ή
υποομάδας είναι το ρήμα σε διάφορες μορφές (με ελάχιστη χρήση του Μέλλοντα):
π.χ. μπρίκια κολλάμε;, από τα Κράβαρα κατέβηκες;, Αλλού να τα πουλάς αυτά κ.ά.
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Τα διαρθρωτικά σημασιολογικά μέσα των ΛΦ στην ελληνική γλώσσα είναι τα
εξής:
Αντίο

Φόρμουλα - ξένο δάνειο

Τσοκ μερσί
Επιτονική μεταβλητότητα

Έλα ρε

Θεματική μεταβλητότητα

Ό, τι βρέξει ας κατεβάσει, ο,τι γίνει ας
γίνει

Μορφολογική μεταβλητότητα

βράσε αγριάδα (όρυζα, ρύζι)

Υφολογική μεταβλητότητα

βράσ’τα και ας’τα (χες’τα)

Συντακτική διεύρυνση

μη βαράς / μη χτυπάς, κατούρα και λίγο

«θραύσματα», δηλαδή ελλιπείς ή εν μέρει κατά φωνή… (πλήρης παροιμία – κατά
φωνή και ο γάιδαρος)

κατεστραμμένες ΛΦ

Στα λεξικο-γραμματικά μέσα οργάνωσης των ΛΦ διακρίνονται τα εξής:
Λέξεις-προτάσεις (μία λέξη), ονοματικές έλα μου, έλα ντε
προστακτικές προτάσεις και προτάσειςχαιρετισμοί
ΦΜ που χαρακτηρίζονται από ενός άκου να δεις, κοίταξε να δεις
βαθμού

«συγκόλληση»

στοιχείων

(ονοματικές ή ρηματικές δομές)
Απλή πρόταση

Ένας θεός ξέρει!, Συ είπας

Απλή ελλιπής πρόταση

Και βάλε!

Με βάση την προαναφερόμενη και πολύπλευρη ανάλυση μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι οι ΛΦ αποτελούν ξεχωριστή ομάδα στο σώμα των ΦΜ, λόγω της
διαρθρωτικής, σημασιολογικής, μορφολογικής και υφολογικής τους ιδιαιτερότητας,
αλλά ασφαλώς και από άλλες απόψεις. Η μελέτη τους μας δίνει τη δυνατότητα να
αναλύσουμε βαθύτερα τον γλωσσικό κόσμο και την ταυτότητα του φορέα μιας
γλώσσας και ταυτόχρονα προσδίδει μεγαλύτερη σαφήνεια εννοιών σε όποιον
μελετάει τη συγκεκριμένη γλώσσα ως ξένη.
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Abstract
In this paper, we analyse the concept and practice of translanguaging (diaglossikotita),
in an attempt to, on the one hand, transfer the term into the Greek bibliography and,
on the other, broaden its content through reference to multilingual and monolingual
contexts, while differentiating it from code-switching. Moreover, we discuss the issue
of translingual identities arising from examples of translingual texts and we make
references to the development of a second language.

Λέξεις-Κλειδιά
Διαγλωσσικότητα, διαγλωσσικά κείμενα, ταυτότητες, δεύτερη γλώσσα

1. Θεωρητικές επισημάνσεις
Ο όρος ‘translanguaging’ αναφέρεται, για πρώτη φορά, στον Baker (2011), για να
περιγράψει τη διδασκαλία ενός Ουαλού εκπαιδευτικού, του Cen Williams, ο οποίος
τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποίησε συστηματικά και σχεδιασμένα κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας του, εκπαιδευτικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τη
χρήση δύο γλωσσών. Ο όρος που εισήγαγε ο Williams για να περιγράψει την
εκπαιδευτική του αυτή πρακτική ήταν “trawsieithu” στην ουαλική γλώσσα, που
αρχικά αποδόθηκε στην αγγλική γλώσσα ως “translinguifing”, ενώ αργότερα ο όρος
αυτός αντικαταστάθηκε από τον όρο “translanguanging”. Ο Williams υποστήριξε ότι
η διαγλωσσικότητα αποτελεί μια ενεργητική εκπαιδευτική διαδικασία δια μέσου της
οποίας η χρήση μιας γλώσσας ενισχύει την άλλη. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι
η ανάπτυξη κατανόησης, ώστε να εξελιχθούν οι ικανότητες των μαθητών/ριών και
στις δύο γλώσσες τους (Williams 2002: 40).
Στην ελληνική βιβλιογραφία προτάθηκε η απόδοσή του ως ‘διαγλωσσικότητα’
από τη συγγραφέα (Τσοκαλίδου 2015α) σε μία προσπάθεια να περιγραφούν ζητήματα
ευρύτερων λειτουργιών του δίγλωσσου λόγου που υπερβαίνουν τα όρια της
εναλλαγής κωδίκων και να αναδειχθούν ιδεολογικά ζητήματα πολυγλωσσικής
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διαχείρισης και αξιοποίησης των γλωσσών και ποικιλιών, τα οποία έχουν να κάνουν
με τη σύνθετη και μονίμως μεταβαλλόμενη σχέση μας με τις γλώσσες και ποικιλίες
που συγκροτούν την προσωπική και συλλογική μας ταυτότητα.
Ο όρος διαγλωσσικότητα (translanguaging)

σε διεθνές επίπεδο είναι

συνυφασμένος σε μεγάλο βαθμό με την ερευνήτρια Ofelia García, η οποία έχει
αναδείξει πολλές από τις σύγχρονες διαστάσεις του θέματος. H διαγλωσσικότητα
αναφέρεται στη χρήση ολόκληρου του γλωσσικού ρεπερτορίου των ομιλητών/ριών
χωρίς προσκόλληση στα κοινωνικά και πολιτικά σύνορα, όπως αυτά προσδιορίζονται
από τις ‘ονοματισμένες γλώσσες’, δηλαδή τις κυρίαρχες ιδεολογικά αναγνωρισμένες
γλώσσες (Garcia 2016; Τσοκαλίδου 2016; Otheguy, García & Reid 2015: 281).
Σύμφωνα με τη García (2009a), η διαγλωσσικότητα αναφέρεται στις πολλαπλές
γλωσσικές πρακτικές και στρατηγικές που χρησιμοποιούν σε καθημερινό επίπεδο οι
δίγλωσσες/οι

ομιλήτριες/ές,

προκειμένου

να

νοηματοδοτήσουν

και

να

επικοινωνήσουν με το δίγλωσσο περιβάλλον τους με σκοπό να δημιουργήσουν
νόημα, να μοιραστούν τις εμπειρίες τις/τους, να αποκομίσουν και να μεγιστοποιήσουν
τις γνώσεις τις/τους και να κατανοήσουν το δίγλωσσο περιβάλλον τους μέσα στο
οποίο ζουν (García 2009a).
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η διαγλωσσικότητα συσχετίζεται με τις
διαφορετικές γλωσσικές πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη μαθησιακή
διαδικασία, όπως είναι η μετάφραση, η εναλλαγή κωδίκων, η παράλληλη χρήση
γλωσσών, η μεταφορά στοιχείων ανάμεσα στις γλώσσες, κ.ά. Ωστόσο, διαφέρει
ριζικά από όλες αυτές τις απλές γλωσσικές πρακτικές, καθώς η διαγλωσσικότητα
αναφέρεται σε αυτή καθεαυτή τη γλωσσική διαδικασία, κατά την οποία οι
δίγλωσσοι/ες μαθητές/ριες εκτελούν τις λεκτικές πράξεις που αφορούν την
ανάγνωση, την γραφή, τη διαλογική συζήτηση, τα νεύματα κλπ υπερβαίνοντας τα
όρια μεμονωμένων γλωσσών (García 2011: 147). Αποτελεί, έτσι, μία εκπαιδευτική
διαδικασία και πρακτική που συμβάλλει στη γλωσσική δημιουργικότητα μέσα από
τη σύνθεση γλωσσικών και πολιτισμικών πολυτροπικών στοιχείων (Tsokalidou
2016).
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες των Velasco & Garcia (2014), η διαγλωσσικότητα
προεκτείνεται όχι μόνο στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς στοιχεία
ερευνών δείχνουν ότι η διαγλωσσικότητα χρησιμοποιείται από τους δίγλωσσους
συγγραφείς σε όλα τα στάδια παραγωγής γραπτού λόγου (σχεδίαση, επεξεργασία και
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εφαρμογή) είτε για την αποτελεσματικότητά της είτε ως «σκαλωσιά», δηλαδή ως
απαραίτητο υπόβαθρο για την παραγωγή λόγου.
Η διαγλωσσικότητα αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό ή μια στρατηγική
γλωσσική επιλογή που κάνουν τα δίγλωσσα άτομα για να εκφράσουν τις εμπειρίες
τους, να αποδώσουν νόημα και να ερμηνεύσουν τον ‘διγλωσσικό’ τους κόσμο μέσα
από την καθημερινή χρήση των δύο γλωσσών τους (Garcia 2009a).

Έτσι,

επιτυγχάνεται η κατανόηση, χτίζονται νοήματα, εκφράζονται ποικίλες οπτικές και
πραγματοποιείται η διαμεσολάβηση των νοημάτων ανάμεσα στις γλωσσικές ομάδες
(Garcia 2009a).
Μεταφέροντας

την

έννοια

της

διαγλωσσικότητας

στην

ελληνική

πραγματικότητα, εντός κι εκτός σχολείου, στην οποία, σε μεγάλο βαθμό κυριαρχεί η
«αφανής διγλωσσία», δηλαδή η ύπαρξη αλλά μη αναγνώριση δίγλωσσων
μαθητών/ριών (Τσοκαλίδου 2012; Tsokalidou 2005) και με δεδομένη τη σημασία που
έχει αυτή, με αφετηρία την επικοινωνιακή συμπεριφορά των δίγλωσσων ατόμων,
θεωρούμε σημαντική μια προσέγγιση της διαγλωσσικότητας. Μέσα από μια τέτοια
προσέγγιση, μπορούμε να φέρουμε στο προσκήνιο περισσότερες επικοινωνιακές και
ευρύτερες ιδεολογικές διαστάσεις τόσο στον δίγλωσσο, όσο και στον μονόγλωσσο
λόγο. Τη διάσταση της διαγλωσσικότητας που περιλαμβάνει και μονόγλωσσα, σε
επίπεδο γλωσσικού συστήματος, περιβάλλοντα θα την αναλύσουμε παρακάτω.
Ένα από τα κύρια και πλέον διαδεδομένα φαινόμενα στον χώρο της επαφής των
γλωσσών, που συσχετίζονται με τη διαγλωσσικότητα, είναι η εναλλαγή κωδίκων,
δηλαδή η παράλληλη χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών στην ίδια επικοινωνιακή
περίσταση (Gumperz 1982). H εναλλαγή κωδίκων αποτελεί ένα από τα πιο
διαδεδομένα χαρακτηριστκά του λόγου των δίγλωσσων σε διεθνές επίπεδο και
συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών λειτουργιών, ενώ μέσω αυτής
επιτυγχάνεται η συνέχιση της χρήσης της ασθενούς γλώσσας, δηλαδή της γλώσσας
καταγωγής, η οποία αναγάγεται σε γλώσσα με περισσότερο συμβολικά παρά
χρηστική σημασία για τους/τις ομιλητές/ριές της από γενιά σε γενιά και ανάλογα με
το πλαίσιο επικοινωνίας (Tσοκαλίδου 2000β). Η εναλλαγή κωδίκων αφορά τη χρήση
διαφορετικών γλωσσικών δομών και έχει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της διγλωσσικής
επικοινωνίας, κυρίως στο επίπεδο των επικοινωνιακών λειτουργιών που καλύπτει.
Από την άλλη μεριά, η διαγλωσσικότητα αναφέρεται σε έναν ευρύτερο
‘διάλογο’ ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται,
απαραιτήτως, διαφορετικές γλωσσικές δομές. Προτείνουμε, επομένως, ότι ο διάλογος
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ανάμεσα στις γλώσσες δεν αφορά μόνο δίγλωσσα ή πολύγλωσσα άτομα που
κατέχουν περισσότερες από δύο γλωσσικές δομές. Ο διάλογος που πραγματοποιείται
μέσα από τη διαγλωσσικότητα μπορεί να γίνει ορατός και κατανοητός ακόμη και
όταν δε συνοδεύεται από εναλλαγή κωδίκων.
Επίσης, αφετηρία μας στην προτεινόμενη προσέγγιση αποτελεί η θέση ότι ‘τα
δίγλωσσα άτομα μας υπενθυμίζουν ότι ο γλωσσικός χώρος αποτελεί μάλλον ένα
συνεχές και για τα δίγλωσσα άτομα δεν είναι μόνο οι γλώσσες, οι οποίες
συγκατοικούν στον ίδιο γλωσσικό χώρο, αλλά ένα μίγμα από κουλτούρες και οπτικές
γωνίες’ (Brutt-Griffler & Varghese 2004). Επομένως, η διαγλωσσικότητα στον βαθμό
που δεν περιορίζεται σε γλωσσικές δομές, μπορεί να περιλαμβάνει εξίσου ποικίλες
προσεγγίσεις και αξιακά σχήματα, τα οποία μπορεί να έχουν την αφετηρία ή
καταγωγή τους σε κάποια ‘ονοματισμένη γλώσσα’ ή κοινότητα, αλλά η δυναμική και
η ιδιαίτερη σημασία τους αγγίζει, επηρεάζει και διαπερνά ολόκληρο το φάσμα των
επικοινωνιακών μας δυνατοτήτων.
Συνοψίζοντας, ο όρος ‘διαγλωσσικότητα’ μας επιτρέπει να αναδείξουμε και να
αξιοποιήσουμε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ιδεολογικά ζητήματα διαχείρισης και
αξιοποίησης των γλωσσών και ποικιλιών, γεγονός που έχει να κάνει με τη σύνθετη
και μονίμως μεταβαλλόμενη σχέση μας με τις γλώσσες και ποικιλίες που συγκροτούν
την προσωπική και συλλογική μας ταυτότητα.

2. Διαγλωσσικότητα: δομές και λειτουργίες
Στην παρούσα ανάλυση επιχειρούμε μία πρώτη κατηγοριοποίηση της διαγλωσσικής
χρήσης των γλωσσών σε επίπεδο γλωσσικών συστημάτων, δομών και λειτουργιών.
Στο επίπεδο της γλωσσικής δομής, η διαγλωσσική χρήση μπορεί να εκφράζεται είτε
μέσα από ένα γραφικό σύστημα ή κώδικα (πρώτη ή δεύτερη γλώσσα), είτε μέσα από
δύο ή περισσότερα γραφικά συστήματα ή κώδικες.

Στη δεύτερη περίπτωση,

προτείνουμε ότι τα παραδείγματα μπορούν να αναλυθούν είτε ως παραδείγματα
εναλλαγής κωδίκων, είτε ως παραδείγματα διαγλώσσας, μιας δομής με στοιχεία από
διαφορετικές γλωσσικές δομές.
Σε επίπεδο λειτουργιών, μέσα από τη διαγλωσσική χρήση προτείνουμε την
έκφραση μιας ευρείας γκάμας λειτουργιών όπως η (γλωσσική) ιδεολογία, το χιούμορ,
η (γλωσσική) δημιουργικότητα, η επικοινωνιακή λειτουργία, τα ζητήματα ταυτότητας
και η γλωσσική ανάπτυξη.
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Παρακάτω, μέσα από τα παραδείγματα που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε να
αναλύσουμε, τόσο στο επίπεδο της δομής, όσο και στο επίπεδο των λειτουργιών, τα
παραπάνω προτεινόμενα επίπεδα. Τα παραδείγματα προέρχονται από δεδομένα
προηγούμενων ερευνών γύρω από τη διγλωσσία και τη συνάντηση των γλωσσών της
συγγραφέως, όπως και από νέα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από την ερευνήτριασυγγραφέα κατά το τελευταίο διάστημα στην προσπάθειά της να οριοθετήσει, σε νέα,
δυναμική βάση, το θέμα της διαγλωσσικότητας (Τσοκαλίδου 2015α; 2015β;
Tsokalidou 2016).
3. Ανάλυση διαγλωσσικής χρήσης – Παραδείγματα
Στην ανάλυση που ακολουθεί τα παραδείγματα αναλύονται, σε πρώτο επίπεδο, με
γνώμονα τα γραφικά συστήματα που γίνονται ορατά σε κάθε κείμενο, δηλαδή αν
γίνεται χρήση ενός ή περισσοτέρων αλφάβητων. Αυτό γίνεται γιατί το κάθε γραφικό
σύστημα που χρησιμοποιείται σε κάθε κείμενο προσδιορίζει, σε ένα πρώτο επίπεδο,
το κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, το κοινό που μπορεί, εν δυνάμει, να
κατανοήσει και να ανταποκριθεί στο μήνυμα που εκφράζεται. Στο πλαίσιο της
προτεινόμενης ανάλυσης, οι γλωσσικές δομές μπορεί να είναι μονογλωσσικές,
διγλωσσικές ή διαγλωσσικές, δηλαδή να εμπλέκουν ένα ή περισσότερα διαφορετικά
συστήματα γραφής. Ειδικότερα, η διαγλωσσική δομή αναφέρεται στη χρήση ή μίξη
συμβόλων που προέρχονται από διαφορετικούς κώδικες ή μπορούν να γίνουν
κατανοητοί από χρήστες/ριες διαφορετικών κωδίκων. Στην περίπτωση αυτή ανήκει το
‘s’ που ανήκει τόσο στο ελληνικό, όσο και στο αγγλικό (λατινικό) σύστημα
(παράδειγμα 1 παρακάτω), αλλά και άλλα σύμβολα που συχνά αντικαθιστούν
γράμματα, όπως το 7 ή το 3 που αντικαθιστούν γράμματα της αραβικής όταν αυτή
μεταγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες (συγκεκριμένα τα γράμματα  حκαι ع,
αντίστοιχα).
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετούμε τους γλωσσικούς κώδικες που μπορεί να
κρύβονται πίσω από τα συστήματα γραφής, δηλαδή επιχειρούμε να αναλύσουμε σε
ποιο βαθμό το γραφικό σύστημα που επιλέγεται αντιστοιχεί στην ονοματισμένη
γλώσσα ή όχι. Η ανάλυση σε αυτό το δεύτερο επίπεδο έχει ενδιαφέρον στον βαθμό
που δηλώνει τη δυναμική διαλογική σχέση που συνδέει τις γλώσσες στο πλαίσιο της
διαγλωσσικότητας. Στη συνέχεια αναλύουμε τις πιθανές επικοινωνιακές λειτουργίες
του κάθε παραδείγματος, επιχειρώντας να αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες
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πτυχές της διαδραστικής σχέσης που συνδέει το κάθε κείμενο με το αναγνωστικό του
κοινό.

Παράδειγμα 1

Το πρώτο παράδειγμα που αναλύουμε προέρχεται από το παραπάνω εξώφυλλο του
δεύτερου τεύχους του περιοδικού Πολύδρομο, το οποίο συνειδητά προωθεί από το
2009 μέχρι και σήμερα (στα 9 τεύχη του μέχρι στιγμής) τη συνάντηση και παράλληλη
χρήση διαφορετικών γλωσσών.
Το διαγλωσσικό κείμενο του εξωφύλλου είναι το εξής: ‘τι τατσι πας ποsαχρονον
πιο χρομα sουαρεσι πιοπολί’ και είναι γραμμένο από μαθήτρια μικρών τάξεων του
δημοτικού σχολείου αλβανικής καταγωγής μέσα στη ζωγραφιά της. Η μαθήτρια
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της γραπτής νέας ελληνικής γλώσσας. Η
συντακτική επιτροπή του περιοδικού θεώρησε σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το εν
λόγω κείμενο (λέξεις και εικόνα) στο εξώφυλλο του τεύχους για να επιβραβεύσει την
προσπάθεια της μαθήτριας να επικοινωνήσει γραπτά ανακαλώντας τις γνώσεις που
έχει μέχρι στιγμής κατακτήσει στην ελληνική γλώσσα. Αναλύοντας το παράδειγμα,
στο πλαίσιο της διαγλωσσικότητας, θεωρούμε ότι, αφενός, αποτελείται από έναν
γλωσσικό κώδικα και ένα γραφικό σύστημα (παρόλο που χρησιμοποιεί το τελικό ‘s’
σε σημεία που θα αναμέναμε το ‘σ’ και ίσως να παραπέμπει στο αγγλικό ή αλβανικό
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‘s’) και το μήνυμα μπορεί να γίνει κατανοητό από άτομα που γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα.
Θεωρούμε ότι το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να αφορά την ανάπτυξη της
‘διαγλώσσας’ κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της δεύτερης γλώσσας (Μπέλλα 2011),
η οποία εκφράζει τα ποικίλα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης. Αποτελεί, ενδεχομένως,
ένα παράδειγμα χρήσης της ελληνικής ως δεύτερης, όπως σε αυτή την περίπτωση, ή
ξένης, γενικότερα, γλώσσας.

Παράδειγμα 2

Η παραπάνω φωτογραφία έχει βγει από τη συγγραφέα, με την άδεια της ιδιοκτήτριας
της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αποτελεί μήνυμα σε κατάστημα ένδυσης της
Θεσσαλονίκης στο οποίο μπορούν να γίνουν ορατές, σε επίπεδο γραφικού
συστήματος, δύο γλώσσες, ενώ και τα δύο συστήματα γίνονται κατανοητά στα
ελληνικά. Με άλλα λόγια, ένα άτομο που μπορεί να διαβάσει το Den Kostizei, δε
μπορεί να το κατανοήσει, παρά μόνο αν μπορέσει να το αντιστοιχίσει στο ελληνικό
‘Δεν κοστίζει’. Η καταστηματάρχης μας εξήγησε ότι η εταιρία της λέγεται DK και για
αυτό βρήκε αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει πελάτες/ισσες, προωθώντας την εταιρία
και το μήνυμα που εκφράζει ταυτόχρονα. Αυτό δε θα μπορούσε να επιτευχθεί παρά
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μόνο μέσα από τη διαγλωσσική χρήση. Το παράδειγμα αποτελεί μία περίπτωση όπου
η διαγλωσσική χρήση υπηρετεί και εκφράζει τη γλωσσική δημιουργικότητα.
Παρόλο που η επιχειρηματίας είναι μονόγλωσση (ελληνόφωνη), φαίνεται ότι,
αφενός, αναγνωρίζει τη μεγάλη εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας (ή του λατινικού
αλφάβητου) και, αφετέρου, επιθυμεί να ανταποκριθεί στις επιταγές της σύγχρονης
πραγματικότητας, η οποία μας προτρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες υπέρβασης
των ορίων

των

επιμέρους

‘ονοματισμένων γλωσσών’.

Εξάλλου,

αποτελεί

διαπιστωμένη ανάγκη, παραφράζοντας τον Μααλούφ (1999), ότι είμαστε όλοι/όλες
αναγκασμένοι/ες να ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν μοιάζει σε τίποτα με τον τόπο από
τον οποίο καταγόμαστε. Πρέπει να μάθουμε όλοι και όλες κι άλλες γλώσσες, άλλους
τρόπους ομιλίας, άλλους κώδικες.
Παράδειγμα 3
Αντίστοιχο με το προηγούμενο είναι και το παράδειγμα 3, τμήμα του κειμένου που
απεικονίζεται παρακάτω. Το ‘Αι ΛΑΒ ΕΛΕΝΗ’ αποτελεί προσπάθεια νηπίου να
εκφράσει στα αγγλικά (I love Eleni) τα συναισθήματά του. Ενώ το κείμενο είναι
γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες, δε μπορεί να γίνει κατανοητό παρά μόνο
εφόσον διαβαστεί στα αγγλικά.

Στο παρακάτω κείμενο υπάρχει και εναλλαγή

κωδίκων παρακάτω εφόσον το νήπιο γράφει και ‘ΑΓΑΠΑΟΤΗ ΕΛΕΝΑ’ που μπορεί
να θεωρηθεί η μετάφραση του ‘Αι ΛΑΒ ΕΛΕΝΗ’ στα ελληνικά. Και σε αυτή την
περίπτωση η διαγλωσσικότητα συνδέεται άμεσα τόσο με τη γλωσσική ανάπτυξη μιας
δεύτερης γλώσσας, όσο και με τη γλωσσική δημιουργικότητα.
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Παράδειγμα 4
Ακόμη κι όταν μιλάω αραβικά, καταλαβαίνουν ότι είμαι από αλλού
(Tσοκαλίδου 2000α)
Το παραπάνω παράδειγμα προέρχεται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη
συγγραφέα το 1999 στις ελληνόφωνες εστίες του Λιβάνου και τη Συρίας.

Το

απόσπασμα ανήκει σε γυναίκα Λιβανέζα, κρητικής καταγωγής, ομιλήτρια της
προφορικής νέας ελληνικής, η οποία αποτελεί βασική γλώσσα επικοινωνίας στο
οικείο οικογενειακό της περιβάλλον σε καθημερινή βάση.

Είναι γραμμένο στα

ελληνικά, τόσο σε επίπεδο γραφικού συστήματος, όσο και γλώσσας κατανόησης,
Το παράδειγμα, αν και φαινομενικά αποτελεί απόσπασμα μονόγλωσσου λόγου,
εκφράζοντας έναν γλωσσικό κώδικα, τον ελληνικό, επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στα
παραδείγματα που ανήκουν στη διαγλωσσική μας προσέγγιση γιατί θεωρούμε ότι,
στο επίπεδο της λειτουργίας, μέσα από το εν λόγω παράδειγμα εκφράζεται μία
ιδιαίτερη σημαντική πτυχή της συνάντησης των γλωσσών, η οποία πιθανώς να
παραπέμπει σε ένα επίπεδο εθνολέκτου.

Ο όρος εθνόλεκτος παραπέμπει,

παραδοσιακά, στη χρήση της κυρίαρχης γλώσσας με στοιχεία που ανήκουν σε μία
δεύτερη γλώσσα, συνήθως γλώσσα καταγωγής (Clyne 1967; 1991; Τάμης 1985).
Μέσα από τη δική μας προσέγγιση της διαγλωσσικότητας, τα όρια μεταξύ κυρίαρχης
γλώσσας, δεύτερης γλώσσας ή εθνολέκτου μεταβάλλονται από όρια που
περιχαρακώνουν τις ονοματισμένες γλώσσες και τις ποικιλίες τους σε σημεία
συνάντησης και συνύπαρξής τους για την έκφραση της μοναδικής σύνθετης
ταυτότητας του ατόμου που εκφράζουν. Αυτή, κατά τη γνώμη μας, αφορά τη δεύτερη
φωνή που ‘κρύβεται’ ή εκφράζεται μέσα από τον κάθε κώδικα, από άτομα που
ανήκουν σε δίγλωσσα περιβάλλοντα, και παραπέμπει στη μόνιμη παρουσία της
δεύτερης ή άλλης γλώσσας στον λόγο των δίγλωσσων, με κάποιο τρόπο και σε
κάποιο βαθμό. Κρίνουμε ότι εφόσον εκφράζεται, αυτή η διαγλωσσική διάσταση έχει
ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τη ζωή της δίγλωσσης ομιλήτριας, με πιθανή
ερμηνεία την έκφραση της μοναδικής της ταυτότητας.
Παράδειγμα 5
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή της διαγλωσσικότητας που αφορά τη χρήση μίας
γλωσσικής δομής, αλλά περισσοτέρων γλωσσών προτείνεται μέσα από τον γραπτό
δημιουργικό λόγο του ελληνο-αυστραλού ποιητή Π.Ο. (Τσοκαλίδου 2012).

Στο

παρόν κείμενο επιλέγουμε το παρακάτω ποίημα που είναι γραμμένο στα αγγλικά
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αλλά ταυτόχρονα παραπέμπει στην επαφή της κυρίαρχης αγγλικής γλώσσας με
στοιχεία που μπορεί να παραπέμπουν στην εθνόλεκτο των μεταναστών/ριών. Το
ποίημα είναι το εξής:
eye/ it/hee/ it/shi/ it/evriboti/ it/politz it lit-tol bit to
Στο παραπάνω ποίημα, όπου το / συμβολίζει την αλλαγή του στίχου, ο Π.Ο.
ανατρέπει τη νόρμα της αγγλικής ορθογραφίας δηλώνοντας, έτσι, τη μεταναστευτική
χρήση και κατανόηση του αγγλόφωνου κόσμου. Οι ομόηχες λέξεις ‘I’-‘eye’ αλλά και
η απόδοση της μεταναστευτικής ή εθνολεκτικής προφοράς των λέξεων, όπως ‘it’ στη
θέση του ‘eat’ ή ‘lit-tol’ στη θέση του ‘little’, παραπέμπουν και εκφράζουν τον
διάλογο ανάμεσα στη γλωσσική αγγλική νόρμα και τη μεταναστευτική ποικιλία ή
φωνή. Θεωρούμε ότι μέσα από το έργο του ο Π.Ο. εκφράζει μία πολύ σημαντική
διάσταση της διαγλωσσικότητας, αυτή που αφορά την ιδεολογική σύγκρουση που
προκύπτει από την κυριαρχία της γλωσσικής νόρμας και την έμπρακτη αδυναμία των
πολιτών μεταναστευτικής καταγωγής να αποκωδικοποιήσουν και να ερμηνεύσουν τον
κόσμο που τους περιβάλλει με την απαιτούμενη ετοιμότητα. Αυτή η διάσταση της
διαγλωσσικότητας θα μας απασχολήσει περισσότερο σε μελλοντικές εργασίες καθώς
έχει ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση και αποδόμηση κοινωνικών συγκρούσεων που
προκύπτουν από την, κατά καιρούς, βίαιη συνάντηση γλωσσών και πολιτισμών που
συντελείται σε όλα τα μήκη και πλάτη του σύγχρονου κόσμου.

Παράδειγμα 6
Το παρακάτω παράδειγμα προέρχεται από το διαδίκτυο και το μήνυμα είναι το εξής
‘Just ΝΤΟΥ it’. Εδώ έχουμε δύο γραφικά συστήματα και απαιτείται η γνώση δύο
γλωσσών για την κατανόηση του μηνύματος. Το ‘ΝΤΟΥ’ γραμμένο στα ελληνικά
παραπέμπει τόσο στο μεταγραμματισμένο ‘DO’, όσο και στο ‘ντου’ όπως
χρησιμοποιείται στα ελληνικά με την έννοια της επίθεσης. Με άλλα λόγια, σε αυτή
την περίπτωση, μέσα από τη διαγλωσσικότητα, επιτυγχάνεται η διεύρυνση του
σημασιολογικού πεδίου και η ενδεχόμενη εσκεμμένη δημιουργία αμφισημίας. Και με
αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η γλωσσική δημουργικότητα και το χιούμορ.

Παράδειγμα 7
Κλείνοντας θα αναφερθούμε σε ένα ακόμη παράδειγμα διαγλωσσικότητας που
προϋποθέτει γνώση δύο γλωσσών για να γίνει κατανοητό. Η παρακάτω φωτογραφία
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ανήκει στη συγγραφέα και το μήνυμα αποτελεί γενέθλια αφιέρωση στην ίδια από
φίλους της. Η αφιέρωση τελειώνει με τη φράση ‘You can και paracan’, η οποία είναι
γραμμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά και προϋποθέτει κάποια γνώση της αγγλικής
και κυρίως γνώση της ελληνικής για να γίνει κατανοητή, εφόσον αποτελεί μετάφραση
της ελληνικής έκφρασης ‘μπορείς και παραμπορείς’ με εμφατική λειτουργία. Μέσα
από την υπέρβαση των κανόνων και τη σύνθεση των γλωσσών στη φράση ‘ You can
και paracan’, το μήνυμα παραπέμπει στη γλωσσική δημιουργικότητα και το χιούμορ,
ειδικά όσων μπορούν να το κατανοήσουν και στις δύο γλώσσες.

4. Διαγλωσσικές ταυτότητες-Συμπεράσματα
Από τη συζήτηση και τα παραδείγματα που αναλύθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι η
διαγλωσσικότητα, τόσο σε μονόγλωσσα, όσο σε δί/πολύγλωσσα περιβάλλοντα, δεν
αποτελεί μόνο έναν τρόπο σύνθεσης και σύνδεσης των γλωσσών. Μέσα από τη
διαγλωσσική χρήση μεγεθύνονται τα όρια της κάθε γλώσσας χωριστά και
πολλαπλασιάζονται οι επικοινωνιακές λειτουργίες του κάθε μηνύματος/κειμένου που
τις συνδυάζει σε κάποιο επίπεδο, είτε αυτό αφορά ένα από τα επίπεδα της ανάλυσης
της γλωσσικής δομής, είτε στο επίπεδο των αξιών και της ευρύτερης ιδεολογίας.
Έτσι, η επικοινωνία πραγματοποιείται μαζί με γλωσσική δημιουργικότητα, το
χιούμορ και την ιδεολογία, ενώ, παράλληλα, γίνονται ορατά ποικίλα στοιχεία
ταυτότητας, μίας ταυτότητας που εκφράζει εθνοτικά, κοινωνικά, υφολογικά και
ιδεολογικά στοιχεία ταυτόχρονα.
Όπως, χαρακτηριστικά, γράφει κι ο Μααλούφ (1999), βρισκόμαστε στην τομή
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των αξόνων που μας συνδέουν με τους/τις προγόνους μας και τους/τις συγχρόνους
μας. Την παραπάνω θέση επιχειρεί να αποτυπώσει το σχήμα (Τσοκαλίδου 2015β)
που ακολουθεί με σκοπό να αναδείξει τη διαδραστική σχέση που συνδέει το ατομικό
με το συλλογικό, το παρόν με το παρελθόν, τις πολλαπλές συνιστώσες της
ταυτότητάς μας. Μόνο μέσα από έναν συνεχή διάλογο ανάμεσα στα γλωσσικά,
πολιτισμικά και αξιακά στοιχεία της ζωής θα μπορούσε να εκφραστεί η μοναδική
τομή των στοιχείων που περικλείονται στην ταυτότητά μας. Σε γλωσσικό επίπεδο,
αυτή η διάδραση εκφράζεται μέσα από τη διαγλωσσικότητα.

Πίνακας 2: Οι άξονες της ταυτότητάς μας
The two axes of our identity unë jam
მე ვარ
јас сум
म हू ँ
Ben
Mo wa
аз съм

Παρόλο που το θέμα της διαγλωσσικότητας έχει αφετηρία του τον λόγο των
δίγλωσσων, θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο στην κατανόηση της
ανάπτυξης της δεύτερης γλώσσας, όσο και στη μονογλωσσική χρήση σε ένα
κοινωνικό πλαίσιο συνάντησης γλωσσών και πολιτισμών που διαπερνά όλες τις
εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής κι εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Στην ανάλυση της δεύτερης γλώσσα η διαγλώσσα ορίζεται ως η συστηματική
γλωσσική συμπεριφορά μαθητών/ριών με στοιχεία που την κάνουν να αποκλίνει από
τη γλωσσική νόρμα. Επίσης, η παρεμβολή, η σταδιακή εξέλιξη, η ποικιλότητα, η
απολίθωση και τα λάθη αποτελούν χαρακτηριστικά της γλώσσας του/της μαθητή/ριας
(Μπέλλα 2011). Από την άλλη μεριά, θεωρούμε ότι σε ένα κοινωνιογλωσσολογικό
πλαίσιο συνάντησης γλωσσών και πολιτισμών, η διάκριση μεταξύ πρώτης και
δεύτερης γλώσσας δε μπορεί να γίνει με απόλυτα μονογλωσσικά κριτήρια.

Ο
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διάλογος ανάμεσα στις δύο ή περισσότερες γλώσσες που εκφράζουν τις
επικοινωνιακές ανάγκες του κάθε ατόμου που ζει στην τομή γλωσσών και πολιτισμών
είναι συνεχής και δημιουργικός. Με άλλα λόγια, η μετάφραση, η μεταφορά, η
εναλλαγή κωδίκων, αλλά και η παράλληλη χρήση ή παραπομπή σε διαφορετικά
αξιακά συστήματα ανήκουν στο ευρύτερο επικοινωνιακό φάσμα των μαθητών/ριών
μας που βιώνουν την τομή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών. Ειδικότερα στο
πλαίσιο του σχολείου, οι γλώσσες των μαθητών/ριών διέπονται από σχέσεις που
καθορίζονται από το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο όπου κυριαρχεί η σχολική
γλωσσική και πολιτισμική νόρμα.
Η Pollard (1985) προτείνει ότι οι μαθητές/ριες μπορούν είτε να συμμορφωθούν,
είτε να εκφράσουν αντίθεση στις άνισες σχέσεις που συνδέουν τις γλώσσες τους στο
σχολείο. Μέσα από τη διεύρυνση της έννοιας της διαγλωσσικότητας, προτείνουμε
ότι δημιουργείται και μια τρίτη επιλογή, αυτή της διαπραγμάτευσης (Τσοκαλίδου
2015β). Η διαπραγμάτευση αυτή εμπλέκει τις πολύπλοκες γλωσσικές ταυτότητες των
παιδιών, των οικογενειών και κοινοτήτων τους με το κυρίαρχο εκπαιδευτικό
σύστημα, ενώ καθιστά εμφανές το γεγονός ότι η κάθε γλώσσα βρίσκεται σε διαρκή
αλλαγή και εξέλιξη, μέσα από τη χρήση της σε ποικίλα σύγχρονα περιβάλλοντα
(κάποια έχουν πλέον να κάνουν με τη διαδικτυακή χρήση) και την επαφή της με
άλλες γλώσσες.
Χωρίς να ακυρώνεται η σημασία της διδασκαλίας της επίσημης γλώσσαςνόρμας, η αποδοχή της διαγλωσσικότητας που χαρακτηρίζει τη χρήση της γλώσσας,
όπως προτείνεται στο παρόν κείμενο, έχει σημαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές
διαστάσεις.

Δημιουργεί έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στα μέλη διαφορετικών

γλωσσικών ομάδων, ενώ παρέχει χώρο έκφρασης στις γλώσσες

και στις

πραγματικότητες των επιμέρους κοινοτήτων ακόμη και μέσω της κυρίαρχης γλώσσας
στόχου.
Ένα σημαντικό εργαλείο με άμεσες εκπαιδευτικές προεκτάσεις μπορεί να είναι
η χρήση και η αξιοποίηση κειμένων ταυτότητας, τα οποία δίνουν την ευκαιρία
στους/τις μαθητές/τριες να επενδύσουν τις ταυτότητές τους σε προφορικά, γραπτά,
οπτικά, μουσικά, δραματικά ή πολυτροπικά κείμενα. Τα κείμενα ταυτότητας
λειτουργούν ως ‘καθρέπτες’ που αντικατοπτρίζουν τις μαθητικές ταυτότητες με
θετικό τρόπο (Cummins & Early 2011). Mέσα από τη διαγλωσσική χρήση κειμένων
ταυτότητας θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί η προβολή των γλωσσικών και
πολιτισμικών στοιχείων που αφορούν όλα τα παιδιά της τάξης, χωρίς η
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δι/πολυγλωσσία των παιδιών να προβάλλει ως εξωτική και περίεργη κατάσταση
(Bourne 2001).
Κλείνουμε αυτή τη συνοπτική ανάλυση της διαγλωσσικότητας με δύο κείμενα
ταυτότητας μετανάστριας και μαθητή μεταναστευτικής καταγωγής που δίνουν φωνή
στο προσωπικό βίωμα των δημιουργών τους στη χώρα υποδοχής τους, θεωρώντας ότι
έτσι αποδίδουμε έναν μικρό φόρο τιμής σε αυτούς, αλλά και στα μέλη της κυρίαρχης
κοινωνίας που έχουν ανοιχτή καρδιά και αυτιά να ‘ακούσουν’ και να εκτιμήσουν το
μεταναστευτικό βίωμα, διαβάζοντας τα κείμενά τους:
The way αστυνομία is dealing with we blacks, μαύροι is not fair.
Imagine the black guy police killed because of selling cd in the year 2007
in Θεσσαλονίκη, Ελλάδα what will it profit the αστυνομία to take ζωή because of
a cd, what a pity!
Αστυνομία are meant to save ζωή, not to take ζωή
(Κείμενο Νιγηριανής μαθήτριας ελληνικών στην ομάδα ‘Πολύδρομο’,
Ιούνης 2015)
…Έτρωγα μόνος και ποτέ δεν έπαιζα γιατί απλά ήμουν ο ‘Ρωσοπόντιος’ εδώ και
στη Γεωργία ο Πόντιος. Μέχρι την 4η δημοτικού με έδιωχναν από τις παρέες και
ούτε στις γιορτές συμμετείχα. Αλλά άρχισα να μεγαλώνω και να μαθαίνω να
αμύνομαι σε τέτοιες καταστάσεις. Όσο και να αλλάζουν οι εποχές, ό,τι και να
γίνει, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στα ξένα Έλληνες και στην Ελλάδα ξένοι!
(κείμενο μαθητή γυμνασίου που γράφει για το πώς βίωσε ο ίδιος τον ρατσισμό,
Πολύδρομο, τεύχος 1ο, Απρίλης 2009)

Βιβλιογραφικές αναφορές
Baker, C. 2011. Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon:
Multilingual Matters.
Bourne, J. 2001. Discourses and Identities in a Multi-lingual Primary Classroom.
Oxford Review of Education 27(1): 103-114.
Brutt-Griffler, J. & M. Varghese 2004. Introduction. Special Issue: (Re)writing
bilingualism and the bilingual educator’s knowledge base. International Journal of
Bilingual Education and Bilingualism 7(2) & 7(3): 93-101.
Cummins, J. & Μ. Early (επιμ.) 2011. Identity TEXTS, the Collaborative Creation of
Power in Multilingual Schools. UK & Sterling: Trentham Books.
Clyne, M. 1967. Transference and Triggering. The Hague: Nijhoff.
_______ 1991. Community Languages: The Australian Experience.
Cambridge University Press.

Cambridge:

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /318/

García, O. 2009a. Bilingual education in the 21st century: a global perspective.
Oxford: Wiley-Blackwell.
_______ 2009b. Bilingual education in the 21st Century: A global perspective.
Oxford: Wiley-Blackwell.
_______ 2011. Educating New York’s bilingual children; constructing a future from
the past. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 14(2):
133-153.
_______ 2016. Living and studying polyd(r)omously: A self reflection. Polydromo 9:
7-10.
Gumperz, J.J. 1982. Conversational code-switching. Στο J.J. Gumperz (επιμ.)
Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 59-99.
Μααλούφ, Α. 1999. Οι φονικές ταυτότητες. Αθήνα: Ωκεανίδα
Μπέλλα, Σ. 2011. Η Δεύτερη Γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Otheguy, R., Ο. Garcia & W. Reid 2015. Clarifying translanguaging and
deconstructing named languages: a perspective from linguistics. Applied
Linguistics Review 6(3): 281-307.
Pollard, A. 1985. The Social World of the Primary School. London: Cassell
Τάμης, Α. 1985. Νεοελληνικά: Μετάβαση στην αγγλική ή εθνόλεκτος; Χρονικό 4-5:
124-130.
Tσοκαλίδου, P. 2000α. Xαρτογραφώντας την Eλληνόφωνη Πραγματικότητα: Λίβανος
& Συρία. Hλεκτρονική έκδοση, Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας.
_______ 2000β. Η εναλλαγή κωδίκων: μια δυναμική και πολυδιάστατη διγλωσσική
πρακτική. Στο Ε. Σκούρτου (επιμ.), Τετράδια Εργασίας Νάξου: Διγλωσσία. Ρόδος:
ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Tsokalidou, R. 2005. Raising bilingual awareness in Greek primary schools.
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 8(1): 48-61.
Τσοκαλίδου, Ρ. 2012. Χώρος για δύο: Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης.
Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
_______ 2015α. Διγλωσσία και εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη και στην
κοινωνική δράση. Στο Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.), Γλωσσική Παιδεία. 35 Μελέτες
αφιερωμένες στον καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση. Αθήνα: Gutenberg, 387-398.
_______ 2015β. Η διγλωσσία αλλιώς: Ερευνητικές προσεγγίσεις για τα ζητήματα της
επαφής των γλωσσών και της ένταξης των δίγλωσσων παιδιών στο ελληνικό
σχολείο. Στο Ε. Τρέσσου, Σ. Μητακίδου & Γ. Καραγιάννη (επιμ), Ένταξη Ρομά-

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /319/

Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Πολυπλοκότητες στην ένταξη. Θεσσαλονίκη: Copy
City, 175-188.
_______ 2016. Μεταφράζοντας την Οφέλια. Πολύδρομο 9: 12-17.
Tsokalidou, R. 2016. Beyond language borders to translanguanging within and
outside the educational context. Στο Carroll E. Wilson (επιμ.), Bilingualism:
Cultural Influences, Global Perspectives and Advantages/Disadvantages. Nova
Science Publishers, 108-118.
Velasco, P. & Ο. Garcia 2014. Translanguanging and the writing of Bilingual Learnes.
Billingual Research Journal: The Journal of the National Association for Bilingual
Education 37(1): 6-23.
Williams, C. 2002. A Language gained : A study of language immersion at 11-16
years

of

age.

Bangor:

School

of

Education.

https://www.bangor.ac.uk/addysg/publications/Language_Gained%20.pdf

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /320/

ΜΕΡΟΣ Β΄:
Κοινωνικές και Εθνικές Ταυτότητες και Λογοτεχνία

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /321/

ΛΑΤΙΝΟΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΦΙΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΩΝΕΣ
Δημήτριος Μαντζίλας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
mantzilasdim@yahoo.gr

Résumé
Dans la prédominance masculine de la société romaine militarisée quelques femmes
ont pu s’exprimer à des époques et des genres différents (correspondance, discours,
mémoires, satire, louange, hymne, épigramme, poésie occasionnelle, graffiti, mime,
martyrologe, pastiche, pèlerinage). Certaines d’entre elles étaient des Romaines
latinophones, tandis que d'autres étaient des latinophiles, qui s’intéressaient au monde
romain.
Nous essayerons de montrer comment ces auteurs cherchaient leur identité
littéraire malgré l’adversité, et surmontaient les stéréotypes, selon lesquelles la femme
devait être fermée dans la maison, jouant des rôles spécifiques et s’occupant des
activités prédéfinies. En plus, nous examinerons comment elles ont été traitées par les
chercheurs, dont beaucoup mettent en doute la paternité de certains de leurs œuvres,
en les attribuant à des hommes, qui se déguisent sous des pseudonymes féminins.
Notre recherche s'arrêtera avant le Moyen Âge, quand il y avait une «explosion» de la
littérature féminine, grâce aux différentes conditions des sociétés plus tolérantes.

Λέξεις-Κλειδιά
Γυναίκες συγγραφείς, θέση της γυναίκας, Ρώμη

Η Ρωμαία ματρώνα καλείτο να παίξει τέσσερεις διαφορετικούς ρόλους κατά τη
διάρκεια του βίου της (κόρη, αδελφή, σύζυγος ή και χήρα, μητέρα) και μάλιστα
επιδεικνύοντας τον απαραίτητο σεβασμό (pietas) προς τα άρρενα μέλη της
οικογένειάς της. Σύμφωνα με τα στερεότυπα, η γυναίκα έπρεπε να είναι κλεισμένη
στο σπίτι (domiseda), να ασχολείται με προκαθορισμένες δραστηριότητες, δηλαδή τις
οικιακές εργασίες και την εριουργία (Torelli 1997: 52-86) και να χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένες αρετές (Lamberti 2014: 61-84; Rieß 2012: 491-501). Η υπεροχή των
ανδρών θεωρείτο δεδομένη, μολονότι το ρωμαϊκό δίκαιο εκχωρούσε στις ματρώνες
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σημαντική ανεξαρτησία. Η βιβλιογραφία, η οποία καλύπτει την κοινωνική θέση της
γυναίκας, τη νομική της υπόσταση και τα οικονομικά ζητήματα που την αφορούν
είναι ολοένα και αυξανόμενη (Mantzilas 2016: 169-74).
Ορισμένες εκμεταλλεύτηκαν τα δικαιώματά τους, επιχείρησαν μια αντιστροφή
των ρόλων τους, δρώντας όπως οι άνδρες, αψήφησαν το γενικότερο αρνητικό κλίμα
και την περιρρέουσα καχυποψία και αναζήτησαν τη λογοτεχνική τους ταυτότητα,
παρά τις αντιξοότητες, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τον δυναμισμό του χαρακτήρα
τους και τη γυναικεία ευαισθησία που αποτυπώνεται στα –ομολογουμένως ελάχιστα–
έργα τους. Τα έργα αυτά, που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, ανήκουν σε διαφορετικά
λογοτεχνικά είδη και εποχές. Η έρευνα, πάντως, όσον αφορά στις γυναίκες
συγγραφείς είναι ολοένα και αυξανόμενη (βλ. λ.χ. Balmer 1996; Churchill, Brown &
Jeffrey 2002; De Martino 2006; Fantham, Foley & Kampen 1994; Greene 2005;
Hemelrijk 1999: Κεφ. 5. Women and writing: Poetry, 146-84 & Κεφ. 6. Women and
writing: Prose, 185-209 –ίσως η σημαντικότερη συμβολή, η οποία περιλαμβάνει
σχεδόν το σύνολο των γυναικείων συγγραφέων; Kytzler 1994; Lefkowitz & Fant
1982; McIntosh Snyder 1989; Plant 2004; Rayor 1991; Stevenson 2005; Vivante
1999; Wright 1923; Wright 1924: 77-98).
Η πιο γνωστή περίπτωση είναι εκείνη της Σουλπικίας (Sulpicia), η οποία έζησε
την εποχή του Αυγούστου (Bradley 1995: 159-64; Currie 1983: 1751-64; Skoie
2002). Τα έντεκα ελεγείδιά της, αυτοβιογραφικού χαρακτήρα, από τα οποία τα έξι
είναι οπωσδήποτε γνήσια (Hallett 2002: I, 45-65, η οποία αποδέχεται τη γνησιότητα
και των 11· contra Fredericks 1976: 761-82; Hinds 1987: 29-46), σώζονται στο 3ο
βιβλίο του Corpus Tibullianum, ως εκ τούτου για πολύ καιρό αποδίδονταν στον
Τίβουλλο. Μιλούν για τον τρυφερό της έρωτα προς κάποιον Κήρινθο, πιθανότατα
ψευδώνυμο του Mάρκου Καικίλιου Κορνούτου. Η φιλολογική συζήτηση για την
ταυτοποίηση του προσώπου υπήρξε μεγάλη (Hemelrijk 1999: 324-25, σημ. 39). Η
γυναικεία

ταυτότητα

της

ποιήτριας

αμφισβητήθηκε,

καθότι

θεωρήθηκε

παρακινδυνευμένο μια γυναίκα να εκφράζεται τόσο ανοιχτά για ζητήματα αγάπης και
υστεροφημίας (Holzberg 1998: 169-91; Hubbard 2004: 177-94). Παλαιότερα
αμφισβητήθηκε επίσης η λογοτεχνική της αξία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει
εκτιμηθεί περισσότερο, ειδικά χάρη στον Santirocco (1979: 229-39; πρβ. ΒουτσίνουΚικίλια 1994: 157-68; Keith 2006: 3-10).
Μια δεύτερη Σουλπικία, σύζυγος κάποιου Καληνού (γι’ αυτό και φέρει το
συμβατικό όνομα Sulpicia Caleni), έζησε επί Δομιτιανού (Flaschenreim 1999: 36-57;
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Merriam 1991: 303-05; Parker 1992: 89-95; Richlin 1992: 125-40; Waterhouse 1993:
51). Αν κρίνουμε από ένα δίστιχο σε ιαμβικό τρίμετρο που σώζεται από τον Πρόβο
(Prob. Schol. Iuv. 10.351-54), η ποίησή της, που ανήκει στη σάτιρα, χαρακτηριζόταν
από έκδηλο σεξουαλικό ερωτισμό, μολονότι το αντικείμενο του ερωτικού πόθου είναι
ο σύζυγός της. Με το όνομά της σώζεται επίσης ένα ποίημα 70 εξαμέτρων,
διαλογικού χαρακτήρα, ανάμεσα στην ίδια και τη Μούσα Καλλιόπη, με τίτλο
Sulpiciae Conquestio de statu rei publicae et temporibus Domitiani, που αποτελεί μια
διαμαρτυρία ενάντια στην εξορία των φιλοσόφων, μετά από διάταγμα του Δομιτιανού
το 94 μ.Χ. Το ποίημα φιγουράρει ανάμεσα στα επονομαζόμενα Epigrammata
Bobiensia. Το κομμάτι που περιλάμβανε την εν λόγω πολιτική σάτιρα –ουσιαστικά
ένα pastiche χωρίων από διάφορους συγγραφείς– είναι σήμερα χαμένο. Η πατρότητά
του αμφισβητήθηκε και η συγγραφή του τοποθετήθηκε κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ., οπότε
η δημοφιλία της Σουλπικίας ήταν ακόμα υψηλή, ή ακόμα και κατά τον 15ο αιώνα, ως
προϊόν παραχάραξης. Πρώτος ασχολήθηκε ο Baehrens (1873). Αντίθετα, ο Butrica
(2000) αποδίδει το έργο στη Σουλπικία.
Στην εποχή του Αυγούστου ή λίγο μετά ανάγεται ένας εξάμετρος (Hemelrijk
1999: 177), γραμμένος από μια Ιέρεια της Εστίας (εξ ου και φέρει τον συμβατικό
τίτλο Versus Virginis Vestalis), στον οποίο εγκωμιάζεται ο έγγαμος βίος και τον
οποίο παραθέτει ο Σενέκας ο Πρεσβύτερος (Sen. Contr. 6.8).
Έναν ιδιαίτερο συνδυασμό τουριστικού graffiti, ευκαιριακής ποίησης και
επιτύμβιας επιγραφής αποτελεί η εξάστιχη επιγραφή (CIL 3.21· 6625 = ILS 1046a =
CLE 270), σε εξάμετρους, την οποία χάραξε η Τερεντία (Terentia) στον ασβεστόλιθο
που υπήρχε κάποτε απέναντι από την πυραμίδα του Χέοπα. Αναφέρεται στην
επίσκεψή της στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τη λύπη της, για
την απουσία του αποθανόντος αδερφού της, Δέκιμου Τερέντιου Γεντιανού, ο οποίος
είχε χρηματίσει αποκατασταθείς ύπατος (consul suffectus) επί Τραϊανού το 116 μ.Χ.
Αν και κάπως άτεχνη, παρουσιάζει προσλήψεις από τον Οβίδιο, τον Οράτιο και τον
Κάτουλλο (Graefe 1984: 570-74; Graefe 1990: 14-15; Plant 2004: 155-56;
Smallwood 1966: αρ. 237b).
Η επόμενη περίπτωση αφορά σε μια σειρά από ελληνόγλωσσα επιγράμματα
(Bernabé Pajares & Rodrígues Somolinos 1994: 220-23, 227-35, 239-41, 261-62, 276;
Bernand & Bernard 1960; Bernand 1994; Brennan 1998: 214-34; De Martino 2006:
389-408; Fantham, Foley & Kampen 2004: 451-52; Guarducci 1974: 215-17;
Homeyer 1979: 100-09; Keegan 2014: 57-58; Plant 2004: 148, 151-54, 157-58, 221-
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22, 244; Rosenmeyer 2010; Spawforth 1978: 249-60; Stevenson 2005: 56; West 1978:
105-06, 109; West 1996: 42, 48), στα όρια του graffiti, που χαράχτηκαν από τοπικούς
λιθοξόους επ’ αμοιβή στο αριστερό πόδι ενός από τους κολοσσούς του Μέμνονα στις
Αιγυπτιακές Θήβες, από τέσσερεις διαφορετικές γυναίκες: Ιουλία Βάλβιλλα (Iulia
Balbilla), Καικιλία Τρεβούλλα (Caecilia Trebulla), Διονυσία (Dionysia) και Δαμώ
(Damo).
Η πρώτη, μια γυναίκα με βαθιές γνώσεις του ελληνικού και του αιγυπτιακού
πολιτισμού, συνόδευσε τον αυτοκράτορα Αδριανό και τη σύζυγό του Βιβία Σαβίνα
στο ταξίδι τους στην Αίγυπτο το 130 μ.Χ. Ήταν εγγονή του τελευταίου από τους
Έλληνες βασιλείς της Κομμαγηνής, Αντίοχου Δ΄ και του Τιβέριου Κλαύδιου
Βάλβιλλου (Tib. Claudius Balbillus), έπαρχου της Αιγύπτου επί Νέρωνα. Αυτή η
οικογενειακή παράδοση ίσως εξηγεί το γεγονός γιατί λειτουργεί ως ακόλουθος
(comes) του αυτοκράτορα, μια θέση που συνήθως καταλάμβαναν άνδρες. Με το
όνομά της παραδίδονται τέσσερα μέτριας αξίας (Bernand & Bernand 1960: 80-98;
Bowie 1990: 62-63; Peek 1934: 95-96; West 1978: 106-07) επιγράμματα (28-31
Bernand & Bernand) σε ελεγειακό δίστιχο και σε αιολική διάλεκτο, καθώς μαζί με τη
Μελιννώ και τη Δαμώ αποτελούν τις μόνες περιπτώσεις μετά τον Θεόκριτο (3ος
αιώνας π.Χ. – ποιήματα 28-31) που γράφουν σε αιολική διάλεκτο, μιμούμενες τη
Σαπφώ, ένα χαρακτηριστικό που προκαλεί έκπληξη για μια Ρωμαία του 2ου αιώνα
μ.Χ., σαν όψιμο απολίθωμα της σαπφικής ποίησης (Rosenmeyer 2008: 334-58): τα
τρία πρώτα, χαραγμένα στις 20 Νοεμβρίου, μνημονεύουν την αυτοκρατορική
επίσκεψη, ενώ το τέταρτο, χαραγμένο στις 20 και τις 21 Νοεμβρίου, από άλλο χέρι
και δίχως πρόλογο, την εμπειρία της ποιήτριας από το «ομιλούν» άγαλμα.
Για τη δεύτερη ποιήτρια δεν γνωρίζουμε τίποτα, παρά μόνο ότι ήταν σύγχρονη
της πρώτης, καθότι τα τρία απλά και ταπεινά –όπως έχουν χαρακτηριστεί–
επιγράμματά της (92-94 Bernand & Bernand), σε ιαμβικούς τρίμετρους, είναι
χαραγμένα αμέσως πριν από εκείνα της Ιουλίας Βάλβιλλας. Εικάζεται ότι ήταν
κάποια κοπέλα αριστοκρατικής καταγωγής που επισκέφθηκε το άγαλμα ή κάποια
μορφωμένη κοπέλα των ανώτερων στρωμάτων, η οποία ζούσε στην Αίγυπτο.
Η τρίτη, αγνώστων λοιπών στοιχείων, συνέθεσε έναν και μόνο στίχο σε ιαμβικό
τρίμετρο (66 Bernand & Bernand) που χρονολογείται στις 5 Σεπτέμβριου του 122
μ.Χ., αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι έχει χαραχτεί από το ίδιο χέρι με ένα ακόμα
χρονολογήσιμο επίγραμμα.
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Από την τέταρτη σώζεται ένα και μόνο σύντομο επίγραμμα (SEG 48-431; 83
Bernand & Bernand), με αιολικά γλωσσικά στοιχεία και έναν ομηρικό υπαινιγμό, που
χρονολογείται γύρω στο 130 με 145 μ.Χ. ή –σύμφωνα με άλλη εκτίμηση– λίγο μετά
τις 25 Φεβρουαρίου του 196 μ.Χ., και στο οποίο η ίδια θεωρεί τον εαυτό της γνήσια
λυρική ποιήτρια. Ενδεχομένως να πρόκειται για την Αθηναία Κλαυδία Δαμώ, γνωστή
και ως Συναμάτη, η οποία πιθανότατα ήταν φίλη της Βάλβιλλας και επίσης
ακόλουθος του αυτοκράτορα στο συγκεκριμένο ταξίδι (Brennan 1998: 229-33).
Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η λιτή επιγραφή της ίδιας της Σαβίνας (Sabina
Augusta) σε πρόζα (32 Bernand & Bernand; Plant 2004: 248), καθώς και της Ιουλίας
Σατουρνίνης (Iulia Saturnina), επίσης ένα τηλεγραφικό προσκύνημα (65 Bernand &
Bernand; Bernand 1994: 45-46). Η τελευταία είναι φίλη της Διονυσίας που
προαναφέραμε, καθώς και της Φουλβίας, συζύγου του στρατηγού Λεύκιου
Φουνισουλανού Χαρίσιου, οι οποίοι στις 5 Σεπτεμβρίου του 122 μ.Χ. επισκέφθηκαν
το άγαλμα και κατέγραψαν την επίσκεψή τους αυτή (εξάλλου τα επιγράμματά τους,
18-19 Bernand & Bernand, είναι χαραγμένα από το ίδιο χέρι). Ακόμα ένα
παράδειγμα, σε πεζό λόγο (8 Bernand & Bernand), ανήκει στην Φουνισουλάνα
Βέτουλα (Funisulana Vettulla), σύζυγο του έπαρχου της Αιγύπτου, Γάιου Τέττιου
Αφρικανού, η οποία επισκέφθηκε τον χώρο επί Δομιτιανού στις 12 Φεβρουαρίου του
82 μ.Χ.
Εκατοντάδες graffiti ποικίλου περιεχομένου έχουν εντοπιστεί στην Πομπηία.
Ορισμένα από αυτά εικάζεται ότι γράφτηκαν από γυναίκες (Levin Richardson 2013:
319-45; πρβ. Beneficiel 2011: 26-27; Keegan 2014). Ένα ημιτελές ερωτικό ποίημα
(CIL 4.5296), που εκτείνεται σε επτά γραμμές και σχηματίζει εννέα εξάμετρους, έχει
αποδοθεί –όχι χωρίς αντιρρήσεις– σε γυναικείο χέρι (Sogliano 1888: 519; πρβ.
Copley 1939: 333-49; Courtney 1995: αρ. 92; Cummings 1996: 105, σημ. 119; Goold
1988: 16-29; Mau 1889: 3-31, 101-25; Milnor 2014: 191-232; Varone 2002: 98-101).
Σε αυτό απαντά το γνωστό μοτίβο του γραπτού μηνύματος στην είσοδο του σπιτιού
της αγαπημένης (πρβ. CIL 4.1894; Prop. 4.5.47-8; 4.1893; Ov. Am. 1.8.77-78; 3.1.53
κ.εξ.; Ars Am. 1.475 κ.εξ.; Aριστοφ. Aχ. 144; [Θεόκρ.] 23.45; Μελέαγρος AP 5.191.7
= G.-P. 73; Plaut. Merc. 409). Επιπλέον, το αντικείμενο του πόθου φαίνεται πως είναι
μια άλλη γυναίκα, εκτός αν δεχθούμε την άποψη ότι αποδέκτης είναι η ίδια η
ποιήτρια, σε ένα είδος εσωτερικού μονολόγου (Lindsay 1960: 116). Άλλοι επιμένουν
πως πρόκειται για ποιητή (Della Valle 1937: 162-63; Magaldi 1930: 17-18) ή ότι
γίνεται εναλλαγή ομιλητών, με άλλα λόγια πως πρόκειται για ετερόφυλο ζευγάρι
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(Della Corte 1958: 70-71) ή ακόμα πως έχει γίνει κάποιο λάθος κατά τη μεταγραφή
(Milnor 2014: 191-232). Το μόνο σίγουρο είναι το μοτίβο του exclusus amator,
παρμένο από την ελεγεία και μάλιστα μέσα σε ένα περιβάλλον παρακλαυσίθυρου.
Εάν όντως πρόκειται για λεσβιακό ζεύγος, τότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η χρήση
του γνωστού μοτίβου σε ένα διαφορετικό ερωτικό περικείμενο, καθώς θα πρόκειται
για το μοναδικό παράδειγμα θηλυκής ομοφυλόφιλης έκφρασης σε ολόκληρη τη
λατινική λογοτεχνία (βλ. Hallett 1989: 209-27, για μια γενικότερη επισκόπηση επί
του θέματος).
Ένα δεύτερο παράδειγμα (CIL 4.5092; Milnor 2014: 204 κ.εξ.) και μάλιστα
λαϊκότροπης ποίησης επίσης αμφισβητείται κατά πόσον έχει γραφεί από γυναίκα ή
από ομοφυλόφιλο ποιητή (Varone 2002: 19, f. 1; contra Milnor 2014: 205). Πρόκειται
για ένα ημιτελές ερωτικό ποίημα που απαρτίζεται από έξι ιαμβικούς σενάριους. Μια
ερωτευμένη, η οποία βιάζεται να συναντήσει τον αγαπημένο της, παροτρύνει τον
πιωμένο οδηγό του μουλαριού, που τη μεταφέρει, να σπεύσει.
Η επόμενη περίπτωση είναι λατινόφιλη: ο Ιωάννης Στοβαίος (Στοβ. Ανθ. 3.7.12)
παραδίδει έναν ύμνο στη θεοποιημένη Ρώμη, σε συνδυασμό με τον θεό Αιώνα, ο
οποίος συμβολίζει την αιώνια κυριαρχία της πόλης Ρώμης. Το ποίημα αυτό, που
απαρτίζεται από πέντε τετράστιχες σαπφικές στροφές, οι οποίες περιλαμβάνουν τρεις
σαπφικούς ενδεκασύλλαβους και έναν αδώνειο, είναι το μοναδικό σωζόμενο δείγμα
της Ελληνίδας ποιήτριας Μελιννούς, για την οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα
(Alekniene 2006: 198-202; Bernabé Pajares & Rodrígues Somolinos 1994: 217;
Bowra 1957: 21-28; De Martino 2006: 284-94; Gauger 1984: 267-99; Giangrande
1991: 221-46; Raimondi 1995-1998: 283-307; Torres-Guerra 2003: 761-72; West
1978: 102-04). Ο ίδιος συμπιλητής περιλαμβάνει το συγκεκριμένο ποίημα στο
κεφάλαιο «Περὶ ἀνδρείας», σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές –εκ
παραδρομής– συγχέοντας τη ῥώμη, δηλαδή την ανδρεία, με την πόλη Ῥώμη.
Επιπλέον το καταγράφει με την ένδειξη «Μελιννοῦς Λεσβίας», συσκοτίζοντας ακόμα
περισσότερο τις γνώσεις μας σχετικά με τη μυστηριώδη ποιήτρια. Κατά πάσα
πιθανότητα, παρά την ύπαρξη του συγκεκριμένου μέτρου, αλλά και κάποιων
διάσπαρτων αιολισμών, πρόκειται για μια προσπάθεια να συνδεθεί το όνομά της με
τη Σαπφώ, γεγονός που συμβαίνει και με άλλες ομοτέχνους της, για τις οποίες
αποτελούσε πρότυπο (Hemelrijk 1999: 178-80). Το ζήτημα της χρονολόγησης
παραμένει άλυτο (πιθανότατα κάπου μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ.). Όσο για την
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παλαιότερη υπόθεση ότι πρόκειται για άνδρα ποιητή (τον Μέλιννο), βάσει της
«σκληρότητας» των στίχων, είναι σήμερα από όλους απορριπτέα
Για ορισμένες ποιήτριες, των οποίων το έργο χάθηκε, υπάρχουν μόνο κάποιες
σκόρπιες πληροφορίες. Για την ποιήτρια και επιγραμματοποιό Κορνιφικία
(Cornificia), που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ., μαθαίνουμε από το Χρονικό του Αγίου
Ιερώνυμου του 4ου αιώνα μ.Χ. (Hier. Chron. 159 Helm = 241 Pierce), ο οποίος
θαύμαζε το έργο της (Hemelrijk 1999: 148-49; Stevenson 2005: 33-34). Ο αδερφός
της, Κορνιφίκιος, από το έργο του οποίου σώζονται κάποια σπαράγματα, χρίστηκε
praetor και augur (βλ. CIL 6.1300a = ILLRP 439). Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό
της Πέριλλας (Perilla), ενδεχομένως ψευδώνυμο της Καικιλίας Μετέλλας (Wiseman
1974: 188-91; πρβ. Hemelrijk 1999: 149-51), στην οποία ο εξόριστος Οβίδιος
απευθύνει μια επιστολή (Ov. Tr. 3.7). Δύο διάσημες στιχοπλόκοι της Ύστερης
Δημοκρατίας (βλ. Hemelrijk 1999: 174-75; Stevenson 2005: 33) ήταν η Σεμπρωνία
(Sempronia) και η Κλωδία (Claudia Metelli). Για την πρώτη ξέρουμε μόνο ότι έγραφε
στίχους (βλ. Sall. B.C. 25·40), ενώ για τη δεύτερη εικάζεται ότι ήταν μιμογράφος (βλ.
Cic. Cael. 64).
Περνώντας στην πεζογραφία, πιθανότατα παραλλαγμένα ή ακόμα και
παραποιημένα από μεταγενέστερο πλαστογράφο είναι τα δύο αποσπάσματα που
παραδίδει ο Κορνήλιος Νέπωτας (Corn. Nep. Vir.Ill. frg. 1 & 2) από μια επιστολή της
Κορνηλίας (Cornelia Scipionis Africana) στον μικρότερο γιο της, Γάιο Γράκχο, η
οποία χρονολογείται το 124 π.Χ., τρία χρόνια πριν από τη δολοφονία του το 121 π.Χ.,
προσπαθώντας να τον αποτρέψει από το να αναλάβει το δημαρχικό αξίωμα και να
σταματήσει την εκδικητική πολιτική που οδήγησε και τον αδερφό του, Τιβέριο, στον
θάνατο, αποδεικνύοντας την πολιτική επιρροή που ασκούσαν ή που προσπαθούσαν
να ασκήσουν οι ισχυρές γυναίκες στη Ρώμη. Η υποτιθέμενη πλαστογραφία ίσως έγινε
από κάποιον ιστορικό λίγο μετά τον θάνατο της Κορνηλίας (Instinsky 1971: 189) ή
πολύ αργότερα, όταν επανεκτιμήθηκε η αξία της και στήθηκε άγαλμα προς τιμήν της
(Meyer 1894: 6). Την αυθεντικότητα της επιστολής πέρα από κάθε υποψία
υποστηρίζει ο Gratwick (1982: 146-47, 152-54), ο οποίος εντοπίζει ομοιότητες με
τους ρητορικούς λόγους του Κάτωνα. Για τη συγκεκριμένη επιστολή και τα
φιλολογικά προβλήματα που ανακύπτουν, βλ. Hemelrijk (1999, 193-97), η οποία
συνοψίζει την προγενέστερη βιβλιογραφία· πρβ. Hallett (2010: 353-73; Thiel 1929:
347-68; von Stern 1921: 273-74). Εάν και εφόσον τα αποσπάσματα είναι γνήσια,
παραμένουν τα παλαιότερα δείγματα γυναικείας ρωμαϊκής πεζογραφίας.
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Mία άλλη περίπτωση αφορά στην Πομπηία Πλωτίνα (Pompeia Plotina). Το
1890 ανακαλύφθηκε στην Αθήνα μια επιγραφή του 121 μ.Χ., η οποία περιλαμβάνει
τέσσερα μέρη: α) το τέλος ενός εγγράφου, β) την λατινόγλωσση επιστολή της
Πλωτίνας, χήρας του Τραϊανού στον Αδριανό, γ) την ελληνόγλωσση επιστολή της
ιδίας στην Επικούρεια Σχολή των Αθηνών, και δ) την απάντηση του Αδριανού (IG II²
1099 = CIL 6 Suppl. 12283·14203, 15 = ILS 7784 = SEG 26-124; 36-176; 38-121; 55250 = SIG 834; βλ. Follet 1977: 23-24; Girard & Senn 1977: αρ. 13; Miller 1992: αρ.
57; Smallwood 1966: αρ. 442; van Bremen 2005: 499-532). Η Πλωτίνα, κατόπιν
αιτήματος προς το πρόσωπό της, για να μεσολαβήσει, ζητά από τον αυτοκράτορα να
επιτρέψει στον Θεότιμο (και τους μελλοντικούς διαδόχους του), τον επικεφαλής της
εν λόγω Σχολής και Ρωμαίο πολίτη, να συντάξει διαθήκη στα Ελληνικά κι όχι στα
Λατινικά –όπως όριζε ο νόμος– καθώς και να μπορεί να ορίσει ως διάδοχό του
κάποιον μη Ρωμαίο, εάν τον έκρινε κατάλληλο για τη θέση. Ο Αδριανός πράγματι
έδωσε τη συγκατάθεσή του.
Στα Ελληνικά είναι γραμμένη μία επιστολή της Ιουλίας Δόμνας (Iulia Domna),
δεύτερης συζύγου του αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου, προς τους Εφεσίους, στην
οποία τους απαντά για κάποια χάρη που είχαν ζητήσει (συγκεκριμένα για προνόμια
που αφορούσαν στη λατρεία της Αρτέμιδος) από τον γιο της, αυτοκράτορα
Καρακάλλα, χρησιμοποιώντας την ως ενδιάμεσο (I. Eph. 212 = SEG 33-938; 511579; 59-1311· βλ. Robert 1967: 44-64; Engelmann 1983: 125-26; Oliver 1989: αρ.
265; Burrell 2004: 71-73; Levick 2007).
Το επόμενο παράδειγμα προέρχεται εκτός Ρώμης: το 1973 ο Robin Birley
ανακάλυψε στο φρούριο Vindolanda της Βόρειας Βρετανίας μια σειρά από 752
επιστολές του 1ου και 2ου αιώνα μ.Χ., γραμμένες πάνω σε ξύλινες πινακίδες με μελάνι
(Adams 1995: 86-134; Birley 1973; 1991: 100-02; Bowman & Τhomas 1983; 1994;
2003; Bowman, Thomas & Tomlin 2010: 187-224; 2011: 113-44; Cugusi 1992:
Appendix Vindolanda 137 γ, δ, ε; Hemelrijk 1999: 191-92). Στο συγκεκριμένο corpus
εντάσσονται οι τρεις επιστολές (291-93 Bowman-Thomas) –σε φιλικό τόνο– της
Κλαυδίας Σεβήρας (Claudia Severa), συζύγου του Αίλιου Βρόκχου, διοικητή ενός
γειτονικού φρουρίου. Η πρώτη, μια πρόσκληση σε γενέθλια γιορτή που απευθύνει
στην αδερφή της, Σουλπικία Λεπιδίνα (Sulpicia Lepidina), συζύγου του ιλάρχου
Φλάβιου Κεριάλη, αποτελεί το παλαιότερο δείγμα γυναικείας λογοτεχνίας στη
Βρετανία. Είναι γραμμένη από κάποιον γραφέα, με κομψό γραφικό χαρακτήρα, ενώ
στο τέλος υπάρχει κι ένα σύντομο ιδιόχειρο σημείωμα της Κλαυδίας, το πρώτο δείγμα
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στα Λατινικά από γυναίκα, μολονότι ο γραφικός της χαρακτήρας είναι αδέξιος. Στη
δεύτερη, η οποία σώζεται αποσπασματικά, μαθαίνουμε πως η συγγραφέας ζήτησε την
άδεια του Κεριάλη να επισκεφθεί την αδερφή της, για να συζητήσουν κάποια
οικογενειακά ζητήματα. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, είναι ευδιάκριτα
δύο χέρια. Από την επόμενη σώζονται μόνο σπαράγματα, τα οποία δεν μας
επιτρέπουν να αναγνώσουμε τα περιεχόμενό της.
Μια τέταρτη επιστολή (294 Bowman-Thomas), γραμμένη ενδεχομένως από
κάποια Πατέρνα (Paterna), έχει ως αποδέκτη επίσης την Σουλπικία Λεπιδίνα και
αναφέρεται στην ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειάς της. Ένα τελευταίο,
πέμπτο, γράμμα (257 Bowman-Thomas) αναφέρει τόσο την Λεπιδίνα όσο και τον
Κεριάλη. Αποστολέας είναι ένα άτομο με το όνομα Βαλάττα (το πιο πιθανό) ή
Βαλάττας, το οποίο φαίνεται να ζητά κάποια χάρη ή παραχώρηση.
Δύο γνωστές περιπτώσεις ελληνομαθών κυριών, οι οποίες διακρίθηκαν στην
επιστολογραφία, αλλά το έργο τους χάθηκε είναι εκείνες της Δομιτίας Λουκίλλας
(Domitia Lucilla), μητέρας του Μάρκου Αυρήλιου και της Αιμιλίας Πουδεντίλλας
(Aemilia Pudentilla), μιας πλούσιας χήρας από τη Βόρεια Αφρική. Πηγές και για τις
δύο στην Hemelrijk (1999: 354, σημ. 68-69).
Το ένα και μοναδικό δείγμα γυναικείας ρητορείας, το οποίο παραδίδεται έμμεσα
από τον Αππιανό (App. BC 4.5.32-34; πρβ. Val. Max. 8.3.3; Quint. Inst. 1.1.6; πρβ.
Bauman 1992: 78-90; Granados de Arena 1986: 93-107; López López 1992: 317-32;
Mantzilas 2016: 173-4) και μάλιστα στα Ελληνικά, ανήκει στην Ορτηνσία
(Hortensia). Περίπου στα 20 της χρόνια εκφώνησε έναν διάσημο λόγο το 42 π.Χ.
ενώπιον της Β’ Τριανδρίας, η οποία ετοιμαζόταν να εκδικηθεί για τη δολοφονία του
Ιουλίου Καίσαρα. Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι λεγεώνες, ζητούσε να
φορολογηθούν 1400 αριστοκράτισσες. Τα επιχειρήματά της έπεισαν την Τριανδρία, η
οποία φορολόγησε τελικά μόνο 400, συμπληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό από
πλούσιους Ρωμαίους. Επελέγη εκείνη ως εκπρόσωπος μάλλον διότι ήταν κόρη του
διάσημου ρήτορα Κόιντου Ορτήνσιου Όρταλου (Gabba 1956: 183). Είναι, εξάλλου,
γνωστό πως οι δημόσιες εμφανίσεις των Ρωμαίων γυναικών στον δημόσιο βίο ήταν
σπάνιες, καθότι οι άνδρες ρήτορες αντιμετωπίζονταν ως λογικοί και σοφοί, ενώ οι
γυναίκες ως ανδρόγυνες και τέρατα (Val. Max. 8.3.1-2· Höbenreich 2005: 173-82).
Πάντως τέσσερεις ακόμα γυναίκες (Servilia, Fulvia, Hortensia, Sempronia) έπαιξαν
σημαντικό πολιτικό ρόλο κατά την κρίση που ακολούθησε τη δολοφονία του Ιουλίου
Καίσαρα (Dettenhofer 1994: 133-57; Münzer 1920).
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Χαμένοι είναι οι ρητορικοί λόγοι που εκφώνησαν η Λαίλια (Laelia), κόρη του
φίλου του Κικέρωνα και ρήτορα, Γάιου Λαίλιου, η θυγατέρα της, Μουκία (Mucia)
και οι εγγονές της, που έφεραν αμφότερες το όνομα Λικίνια (Licinia & Licinia II), οι
οποίες υμνήθηκαν για την καθαρότητα του λόγου τους και τη ρητορική τους
δεινότητα (Cic. Brut. 58.211-12; Quint. Inst. 1.1.6; πρβ. Bauman 1992: 47-48).
Γνωρίζουμε, τέλος, από πληροφορία του ίδιου του Κικέρωνα (Cic. ad Q.Fr. 1.3.3),
πως και η δική του κόρη, Τυλλία (Tullia), διακρίθηκε στον συγκεκριμένο τομέα.
Ένα λογοτεχνικό είδος που δημιουργήθηκε στη Ρώμη, ως υποείδος της
ρητορείας, είναι εκείνο της laudatio funebris, δηλαδή του επαίνου, του εγκωμίου ενός
νεκρού προσώπου από κάποιον συγγενή του. Αν εξαιρέσει κανείς ένα απόσπασμα
από τη laudatio Agrippae την οποία έγραψε και εκφώνησε ο αυτοκράτορας
Αύγουστος, οι υπόλοιπες πέντε που σώζονται (τέσσερεις αυθεντικές: Laudatio
Turiae, Laudatio Murdiae, Laudatio Matidiae, Laudatio Paulinae και μια παρωδία:
η επιγραφή για την Allia Potestas) αφορούν αποκλειστικά σε γυναίκες, εξ ου και ο
χαρακτηρισμός laudationes mulierum.
Από τα παραπάνω κείμενα, ο επιτάφιος της Ακονίας Φάβιας Παυλίνας (Aconia
Fabia Paulina) του 384 μ.Χ. (Courtney 1995: 56-61, αρ. 32; Croke & Harries 1982:
106-08; Kahlos 1994: 13-25; 2002; Lambrechts 1955: 10-14; Lefkowitz & Fant 1982:
279-80, αρ. 264a.; Polara 1967: 264-89; Stevenson 2005: 71-72) συνιστά ειδική
περίπτωση, διότι αποτελεί διπλή laudatio και elogium ανάμεσα σε εκείνη και τον
σύζυγό της, Βέττιο Αγόριο Πραιτεξτάτο, ένα εύπορο ειδωλολάτρη αριστοκράτη του
4ου αιώνα μ.Χ., αρχιερέα πολλών θεοτήτων και βραχύβιου αξιωματούχου επί
Βαλεντινιανού Β’ το 384, οπότε και απεβίωσε, πριν προλάβει να γίνει ύπατος. Όσο
για την ίδια την Παυλίνα, ήταν μύστης των Ελευσίνιων μυστηρίων, ιεροφάντρια της
Εκάτης και ιέρεια της Μεγάλης Μητέρας, είχε επομένως ενεργό ρόλο στο
θρησκευτικό γίγνεσθαι της εποχής.
Το

επιγραφικό

κείμενο,

γραμμένο

σε

ιαμβικούς

σενάριους

στίχους,

περιλαμβάνει τον cursus honorum του Πραιτεξτάτου, το εγκώμιό του για την σύζυγό
του, Παυλίνα, καθώς και το εγκώμιο εκείνης για τον άνδρα της. Τούτο το τελευταίο
τμήμα, 41 στίχων, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Δεν έχει ξεκαθαριστεί (Kahlos
2002: 219-20) κατά πόσον το κείμενο, ένας ύμνος στον έγγαμο βίο, γράφτηκε και από
τους δύο, μόνο από την Παυλίνα, από τα παιδιά τους ή από άλλους συγγενείς και
φίλους. Κατά την άποψή μας το κομμάτι που αναφέρεται στον Πραιτεξτάτο γράφτηκε
οπωσδήποτε από την Παυλίνα, η οποία φαίνεται να είχε ποιητική δραστηριότητα, ενώ
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το κομμάτι που εγκωμιάζει την ίδια προέρχεται –μετά θάνατον– από τους συγγενείς
της, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες laudationes mulierum, παρόλο που η
ομοιομορφία του ύφους παραπέμπει σε ένα συγγραφικό χέρι. Πιθανότατα από την
Παυλίνα γράφτηκε και μια επιγραφή (CIL 6.2145 = ILS 1261), χαμένη σήμερα, η
οποία αναφέρει πως η ίδια κίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να εγερθεί ένα
άγαλμα προς τιμή της Εστιάδος Καίλιας Κονκόρντιας (Coelia Concordia), η οποία
παλιότερα, με τη σειρά της, είχε κάνει το ίδιο για τον Πραιτεξτάτο.
Υπάρχουν πληροφορίες (Tac. Ann. 4.53.3; Plin. NH 7.46; πρβ. Hemelrijk 1999:
186-88) πως η Αγριππίνα η Νεότερη (Agrippina Minor) δημοσίευσε τα
απομνημονεύματά της (Commentarii), στα οποία περιέγραφε τη ζωή όχι μόνο της
ίδιας, αλλά και της οικογένειάς της, ιδίως της παρεξηγημένης μητέρας της,
Αγριππίνας της Πρεσβύτερης (Agrippina Maior). Το συγκεκριμένο αυτοβιογραφικό
λογοτεχνικό υποείδος της ιστοριογραφίας, θεωρείται καθαρά ανδρικό, ωστόσο η
εξέχουσα θέση της στη ρωμαϊκή κοινωνία, θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη δική της
ενασχόληση. Η συγκεκριμένη ήταν δισέγγονη του Αυγούστου, αδερφή του
Καλιγούλα, σύζυγος του Κλαύδιου και μητέρα του Νέρωνα. Επιπροσθέτως, τρία
μέλη της οικογένειάς της, ο Αύγουστος, ο Τιβέριος και ο Κλαύδιος είχαν γράψει τα
δικά τους απομνημονεύματα. Από το έργο αυτό, πιθανότατα προπαγανδιστικό, δεν
έχει σωθεί ούτε μία γραμμή.
Ιδιαίτερη κατηγορία, λόγω της θεματικής των έργων τους, αποτελούν οι
Χριστιανές συγγραφείς, τις οποίες παραλείψαμε λόγω περιορισμένου χώρου.
Σώζονται τέσσερα έργα: ένα μαρτυρολόγιο (Passio SS Perpetuae et Felicitatis), δύο
προσκυνήματα σε επιστολική μορφή (Peregrinatio Sanctae Paulae και Itinerarium
Egeriae) και ένας χριστιανικός κέντρωνας (De laudibus Christi). Συγγραφείς
αντίστοιχα είναι η Αγία Περπέτουα (Perpetua), οι Αγίες Παύλα (Santa Paula) και
Ευστόχιον (Santa Eustochium), η Ηγηρία (Egeria) ή Αιθερία (Aetheria) και η
Φαλτόνια Βετίτια Πρόβα (Faltonia Betitia Proba).
Αργότερα, κατά τον Μεσαίωνα, οπότε οι κοινωνικές συνθήκες είχαν αλλάξει
σημαντικά, πληθαίνουν οι γυναικείες φωνές, οι οποίες εκφράζονται στα Λατινικά,
ενώ δεν λείπει και η νεολατινική λογοτεχνική παραγωγή (Churchill & Brown 2002:
vol. 2 & 3).
Εν κατακλείδι, σώζονται ελάχιστα δείγματα, ωστόσο είναι ικανά να μας πείσουν
πως υπήρχε γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή στη Ρώμη και τη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία, που μπορεί να μην έφτασε ποτέ στο ύψος των αρρένων συγγραφέων,
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αποτελεί, ωστόσο, αναπόσπαστο τμήμα της λατινικής γραμματολογίας και απασχολεί
ερευνητές Φιλολογίας, Ιστορίας και Σπουδών Φύλου.
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“People are strange, when you’re a stranger,
faces look ugly when you’re alone.”
Jim Morrison
Abstract
In this paper I discuss Ovid’s depiction of himself in his place of exile. I examine the
way he constructs his exilic poetic persona, which is considerably different from his
persona before exile. I focus on two particular terms, closely associated with the issue
of identity: a) peregrinus “foreign, alien, not native, not Roman, not having Roman
citizenship” and b) barbarus “barbarian, uncivilized, one other than a Greek or
Roman”.
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exile, peregrinus, barbarus, poetic persona, Tomi

Augustus’ decision to banish Ovid to Tomi, on the Black Sea, in 8 AD, on account of
a carmen, the Ars amatoria, and an error,1 changed the poet’s life dramatically. He
was forced to spend the rest of his life away from Rome2 in an inhospitable place,

1

On Ovid’s error, a thorny issue, see Thibault (1964: 125-29); Holleman (1976); Ford (1977); Syme

(1978: 215-16); Green (1982); Goold (1983); Claassen (1986: sect. 3.2.3); Claassen (1987); Verdière
(1992); Hexter (2007: 212-14); Ingleheart (2010) on Ov. Tr. 2.103-110 and 2.103-104.
2

Ovid’s exile was real and not fictional, not an invention of the poet, as Fitton Brown (1985)

suggested. Fitton Brown’s theory was convincingly refuted, among others, by Helzle (1988), Ehlers
(1988) and Green (1994: xvii). Suffice it to say that if Ovid were still in Rome, his references to
Augustus as vindictive would have cost him dearly, as Tarrant (2002: 29, n.68) rightly points out.
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inhabited by uncouth people – or at least this is how Ovid depicted them.3 Life in
exile had a decisive influence on his work. In this paper I will attempt to investigate
how Ovid perceives himself under these new circumstances. I will explore the ways in
which he builds his own identity and constructs his exilic poetic persona, which
differs considerably from his pre-exilic persona.
This is a very wide topic; what I will try to do here is to lay out some cardinal
aspects of Ovid’s identity while in exile. I will focus on two particular terms directly
associated with the issue of identity:
a) the term peregrinus “foreign, alien, not native, not Roman, not having Roman
citizenship”,
b) the term barbarus “barbarian, uncivilized, one other than a Greek or Roman”.
Before visiting Ovid at his place of exile, it is useful to remember how he
portrayed himself as a poet while still at Rome:
[poeta nequitiae] Am. 2.1.1f.: hoc quoque conposui Paelignis natus aquosis, /
ille ego nequitiae Naso poeta meae.
“This too, is the work of my pen – mine, Naso’s, born among the humid
Paeligni, the well-known singer of my own worthless ways.” (tr. Showerman)
[his homeland’s pride] Am. 3.15.7f.: Mantua Vergilio, gaudet Verona Catullo; /
Paelignae dicar gloria gentis ego.
“Mantua joys in Vergil, Verona in Catullus: ’tis I shall be called the glory of the
Paelignians.” (tr. Showerman)
[renowned for his love poetry] Am. 3.1.19f.: saepe aliquis digito vatem
designat euntem, / atque ait “hic, hic est, quem ferus urit Amor!”
“Often someone points with finger to the bard as he passes, and says: ‘He, he is
the one fierce Love is burning up!” (tr. Showerman)
By far the most emblematic of all relative references is the epilogue of the
Metamorphoses, in which Ovid, fully confident about himself as a poet and about the
quality of the work he has just completed, proudly declares (15.876-9):
3

For the hostility of the Getae to Ovid, cf. Tr. 5.10.37-42, and for the anger of the Tomitans against

him, see Pont. 4.14, although at Pont. 4.13.21f. he claims that he is accepted by the locals. It is a
cardinal aspect of Ovid’s exilic strategy to depict Tomis as an inhospitable and cold environment, with
barbaric and uncivilized inhabitants under the constant threat of enemy raids. See Green (1994: xxiiixxvi); Williams (1994: ch.1). Reality, however, must have been quite different. See Green (1994: xxiiixxvi); Williams (1994: ch.1). For a clear overview of the topic, with bibliography, see Williams
(2002b: 340-49); also Claassen (1988: 163, n. 28).
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nomenque erit indelebile nostrum, / quaque patet domitis Romana potentia
terris, / ore legar populi, perque omnia saecula fama, / siquid habent veri vatum
praesagia, vivam.
“And I shall have an undying name. Wherever Rome’s power extends over the
conquered world, I shall have mention on men’s lips, and, if the prophecies of
bards have any truth, through all the ages shall I live in fame.” (tr. Miller)
It is really amazing how quickly Ovid’s prediction about his future reputation
would be put to the test – to a very harsh test, indeed – when he was banished to the
north-eastern edge of the Roman empire. The conditions of his life changed
drastically; he found himself living in a hostile environment, surrounded by
barbarians or semi-barbarians, under the constant threat of raids by northern
aggressive tribes. Of course, there is an important caveat: one needs to keep in mind
constantly that Ovid’s dramatic descriptions of the locals and of his life’s harsh
conditions at Tomi may be part of his strategy to provoke the emperor’s pity, in order
to recall him back to Rome. It is very likely that Ovid often exaggerates and distorts
reality. Moreover, one should always remember that in any case Ovid’s exilic corpus
is not a typical autobiography, but first and foremost poetry. To the above
reservations one should also add Ovid’s innate humour and his light and detached
approach to life. As is also the case in his pre-exilic works, it is often impossible to
determine with certainty if Ovid speaks seriously and actually means what he says or
if his words should be taken cum grano salis.
Taking all the above into consideration, I will now discuss selected passages
from the Tristia and the Epistulae ex Ponto, in which Ovid writes about himself and
his poetry under the new circumstances. I will begin with the first elegy of the Tristia,
a very important poem due to its programmatic character. Ovid is sending his new
book back to Rome and is offering instructions on how it should behave once it
reached the capital (Tr. 1.1.59-62):
nec te, quod venias magnam peregrinus in Vrbem, / ignotum populo posse
venire puta. / ut titulo careas, ipso noscere colore; / dissimulare velis, te liquet
esse meum.
“And because you’re a foreigner in a mighty city don’t think you come as a
stranger to the crowd. Though you lack a title, they’ll know the style: though
wishing to deceive, it’s clear you’re mine”4

4

All translations of the Tristia and the Epistulae ex Ponto are by Kline (2003) (with slight

modifications).
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Ovid advises his personified book that it will be immediately recognized by the
Romans. He portrays it as a peregrinus, i.e. as a foreigner visiting Rome for the first
time. He uses a socio-political term to define the identity of his book. During the early
imperial period (30 BC – 212 AD) the term peregrinus (<per + ager) denoted the free
citizen of the empire who did not hold Roman citizenship, let alone the rights of a
civis Romanus.5 Peregrini constituted the vast majority of the empire’s inhabitants in
the 1st and 2nd centuries AD.6 The book’s portrayal as peregrinus reflects on Ovid too;
he is estranged from the capital. Since his book is a peregrinus, he also is to be
considered a peregrinus and not a Roman citizen, even though his exile was
technically a relegatio and not an exilium, i.e. he had kept his property and he had not
been deprived of his civil rights.7 Ovid’s exilic status is a far cry from the time he was
acknowledged as Rome’s most famous poet, destined for poetic immortality. He now
feels like a foreigner cut-off from the capital, and his books visit Rome like
foreigners.
Significantly, Ovid begins the Epistulae ex Ponto – the other collection he sends
back to Rome a few years after the Tristia – in a similar vein. The first four lines of
the first poem of the first book are indicative (Pont. 1.1.1-4):
Naso Tomitanae iam non novus incola terrae / hoc tibi de Getico litore mittit
opus. / Si vacat, hospitio peregrinos, Brute, libellos / excipe dumque aliquo,
quolibet abde modo.
“Ovid sends you this work from the Getic shore: he’s no stranger already to the
land of Tomis. Brutus, if you’ve time, welcome these foreign books with
friendship: but hide them somewhere, anywhere.”
Nearly five years have already gone by since Ovid left Rome and came to
Tomi,8 so he is no longer a novus incola of the region. He is asking his friend, Brutus,

5

Only the basic rights of the ius gentium were accorded to the peregrini.

6

In 212 AD all free inhabitants of the empire were granted citizenship by the constitutio Antoniniana,

abolishing the status of peregrinus.
7

See e.g. Tr. 1.3, 4.5.7f., 4.9.11f., 5.11.9f. On the precise legal technicalities of Ovid’s exile, see

Ingleheart (2010: 141-55). For the conditions of relegatio and the retention of property and Roman
citizenship, in comparison with the loss of civic status and depleted wealth of an exile, see Dickinson
(1973: 154-55); Claassen (1999: 150-51).
8

The dates of publication of these works according to Syme (1978: 37-47) are as follows: Tristia (5

books) 9-12 AD, Epistulae ex Ponto (Books 1-3 in 13 AD, Book 4 perhaps posthumously). Claassen
(1986: section 4.1) investigates in detail the dating of composition and publication of Ovid’s exile

[342]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /343/

who is back in Rome, to receive well and hide carefully the works he is sending from
exile. Once again, like he did in the first poem of the Tristia, he calls his books
peregrini in Rome. They are foreign, because they come from abroad and they are the
work of someone who feels he is a stranger to Rome. The sociopolitical term
peregrinus now also becomes a term of poetics, defining Ovid’s poetical identity
during his exile.
The fact that he has become a stranger to Rome is only one of Ovid’s problems
and only one aspect of his exilic identity. Equally bad, if not worse, is the fact that he
is surrounded by barbarians;9 this is a permanent motto in his exile poetry. Here are
some characteristic passages:
Tr. 3.11.7f.: barbara me tellus et inhospita litora Ponti / cumque suo Borea
Maenalis Vrsa videt.
“A barbarous land, the unfriendly coast of Pontus, the Maenalian Bear, and her
Boreas gaze at me.”
Tr. 5.2.29-32: utque viae casus, ut amara pericula ponti, / ut taceam strictas in
mea fata manus, / barbara me tellus orbisque novissima magni / sustinet et
saevo cinctus ab hoste locus.
“To say nothing of the journey’s danger, the bitter perils of the sea, or the hands
raised against my person, a barbarous land holds me, the most alien in all the
wide world, a place encircled by cruel enemies.”
Tr. 5.7.19f.: dextera non segnis fixo dare vulnera cultro, / quem iunctum lateri
barbarus omnis habet.
“Hands not slow to deal wounds with the ever-present knife that every barbarian
carries, strapped to his side.”
Tr. 5.10.27-30: vix ope castelli defendimur, et tamen intus / mixta facit Graecis
barbara turba metum. / quippe simul nobis habitat discrimine nullo / barbarus
et tecti plus quoque parte tenet.
“We’re scarcely protected by the fortress’s shelter: and even the barbarous
crowd inside, mixed with Greeks, inspire fear, for the barbarians live amongst
us, without discrimination, and also occupy more than half the houses.”
Ovid is desperately trying to retain his Roman identity at Tomi, at least during
the first years of his exile. The enviable identity of the Roman citizen is the thread
which connects him with Rome. The barbarism and brutality of the Tomitans is
keeping him apart from them. Ovid is the exact opposite of the locals. They are

poetry. Her findings are summarized in Claassen (1987: 32). More specifically for the dating of the
Epistulae ex Ponto, see Galasso (2009: 195f.).
9

The term barbari denoted the inhabitants of regions outside the empire’s borders.
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barbarians, he is civilized. The poet observes the locals with the eyes of a distanced
foreigner, even though he lives among them. What is true for his books at Rome, also
applies for Ovid at Tomi: he is a peregrinus at his place of exile, while his books are
peregrini at Rome.
But how do the locals and the place of exile influence –if at all– the identity of
the exiled poet?

Poetic decline, linguistic isolation, and a new identity
A well-known and well-studied consequence is the supposed decline of Ovid’s poetry
in exile.10 This aspect has been treated thoroughly by many scholars,11 so I will only
cite two very symptomatic passages, in which Ovid apologizes for the low quality of
his work, attributing it to his barbaric surroundings:
Tr. 3.1.17f.: siqua videbuntur casu non dicta Latine, / in qua scribebat,
barbara terra fuit.
“If any phrase might not seem good Latin,it was a land of barbarians he
wrote in.”
and
Tr. 3.14.29f.: aequus erit scriptis, quorum cognoverit esse / exilium tempus
barbariamque locum.
“He’ll be fair to writing that he knows was done in a time of exile, a
barbarous place”
Another very interesting consequence of his exile in a barbaric land involves
Ovid’s language and his poetic identity. Always taking into account certain
reservations about the seriousness and the sincerity of his words, I focus my attention
on a passage in which Ovid voices his concern about his prolonged stay at Tomi. It
belongs to book 3 of the Tristia, most probably composed in 11 AD, during Ovid’s
third year of exile (Tr. 3.10.1-4):

10

Ovid frequently comments on the quality drop of his poetry, the careless composition of his poems in

exile, and the sterility of his creative ingenium: e.g. Tr. 1.1.35-48, 1.11.35f., 3.14.27-30, 33-6, 43-50,
5.1.69-72, 5.7.55-8, 5.12.21f., Pont. 1.5.3-8, 15-18, 3.4.11, 4.2.15-20, 4.8.65f.
11

Hinds (1985: 14) rightly notes that Ovid’s insistence on this issue makes the reader reasonably

suspicious about his sincerity. Luck (1961) proved that Ovid’s diction in the Tristia is not at all inferior
to the diction of his pre-exilic works. Williams (1994: 50f.) writes about Ovid’s ‘pose of poetic
decline’ [cf. Gaertner (2005: 305f.)]. See also Nagle (1980: 171); Harrison (2002: 89); Williams
(2002a: 238); idem (2002b: 354-60); Tissol (2014: 113).
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Siquis adhuc istic meminit Nasonis adempti, / et superest sine me nomen in Vrbe
meum, / suppositum stellis numquam tangentibus aequor / me sciat in media
vivere barbaria.
“If anyone there still remembers exiled Ovid, if my name’s alive in the city now
I’m gone, let him know that, beneath the stars that never touch the sea, I live
among the barbarian races”
Living for a long time among barbarians away from Rome and having lost contact
with the capital and its urbane culture, Ovid fears lest he is forgotten back in Rome.
The once great poet of Rome has now been reduced to a mere poem, to a simple
memory back in the capital.
Nevertheless, Ovid has not lost his poetic identity and nature in exile. His sole
companion at Tomi is the Muse. Loyal and fearless he followed him to his exile (Tr.
4.1.19-22):
me quoque Musa levat Ponti loca iussa petentem: / sola comes nostrae perstitit
illa fugae; / sola nec insidias, nec Sinti militis ensem, / nec mare nec ventos
barbariamque timet.
“The Muse helped me too, when I sailed to Pontus as ordered: she alone
remained a friend to my flight: she alone was unafraid of ambush, or the blades
of Sintian soldiers, winds, seas, and barbaric shores.”
Still, besides the danger of poetic decline Ovid faces yet another grave danger:
linguistic isolation.12 Even though Tomi is part of the Roman empire, Latin is not
spoken by the locals. This issue concerns him mainly in book 5 of the Tristia,
probably written in 12 AD, after four consecutive years at Tomi (Tr. 5.7.51-60):
in paucis extant Graecae vestigia linguae, / haec quoque iam Getico barbara
facta sono. / unus in hoc nemo est populo, qui forte Latine / quamlibet e medio
reddere verba queat. / ille ego Romanus vates—ignoscite, Musae!— / Sarmatico
cogor plurima more loqui. / et pudet et fateor, iam desuetudine longa / vix
subeunt ipsi verba Latina mihi. / nec dubito quin sint et in hoc non pauca libello
/ barbara: non hominis culpa, sed ista loci.
“A few still retain vestiges of the Greek language, though even this the Getic
pronunciation barbarises. There’s not a single one of the population who might
chance to utter a few words of Latin while speaking. I, the Roman poet – forgive
me, Muses! – am forced to speak Sarmatian for the most part. See, I’m ashamed
to admit it, from long disuse, now, the Latin words scarcely even occur to me. I
don’t doubt there are more than a few barbarisms in this book: it’s not the man’s
fault but this place.”
Ovid’s linguistic isolation, the fact that he has no one to talk to in Latin – or, at
least, in Greek – weighs heavily on his linguistic ability. He is forced to speak in the
12

On this issue see more recently Stevens (2009).
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local dialect and he ruefully admits that certain barbarisms may have found their way
into his poetry. He also realizes that his former identity as a great Roman poet has
now been tarnished because of his almost exclusive communication with the locals in
their barbaric idiom. Surely, one can easily sense Ovid’s exaggeration, humour and
self-sarcasm, however it is not haphazard that such ideas are absent from the first
books of the Tristia and only appear for the first time in book 5, composed after four
(or five) years of Ovid’s stay in his remote exile. Comparing his Roman past with his
Pontic present, Ovid detects wrinkles on his face.
Similar thoughts are expressed in another elegy from Tristia book 5 (5.12.5358):
non liber hic ullus, non qui mihi commodet aurem, / verbaque significent quid
mea, norit, adest. / omnia barbariae loca sunt vocisque ferinae, / omniaquae
hostilis plena timore soni. / ipse mihi videor iam dedidicisse Latine: / nam didici
Getice Sarmaticeque loqui.
“There are no books here, no one to lend me an ear, or understand what my
words signify. Everywhere’s filled with barbarism, cries of beasts: everywhere’s
filled with the fear of hostile sounds. I myself have already un-learned Latin, I
think, now I’ve learnt to speak Getic and Sarmatian.”
In order to highlight his isolation and despair in his barbaric exile, Ovid focuses
on his linguistic alienation. Learning the local, barbaric language is for the poet a way
of adapting and integrating into the local society, since his eventual return to Rome
draws away more and more each day. In fact, Ovid reverses at his expense the wellknown contrast “Roman vs barbarian” (Tr. 5.10.37f.):
barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli, / et rident stolidi verba Latina
Getae.
“Here I’m the barbarian no one comprehends, the Getae laugh foolishly at my
Latin words.”
The drama of Rome’s former great poet culminates and the proper order of
things is upset: the Roman poet becomes the laughing stock of the foolish Getae and
he is considered a barbarian by the barbarians themselves, because they simply do not
understand him. The environment of Tomi affects and absorbs him. He is not simply a
peregrinus any more; he has actually become a barbarian, both in regard to Rome (his
language is affected and the quality of his work drops because of the uncivilized
environment) and in regard to the locals (he speaks a language they do not understand
and he gets laughed at because of that).
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Although the supposed loss of Latin may lead Ovid gradually to the loss of his
Roman identity, still it does not necessarily lead to the loss of his identity as a poet.
Ovid resorts to the composition of a work in the local idiom, which he supposedly has
already mastered.13 Most likely such a poem was never written, but this is not
important. What really matters is that Ovid claims to have written it14 (Pont. 4.13.1722):
nec te mirari, si sint vitiosa, decebit / carmina quae faciam paene poeta Getes. /
A! pudet et Getico scripsi sermone libellum / structaque sunt nostris barbara
verba modis:15 / et placui—gratare mihi!—coepique poetae / inter inhumanos
nomen habere Getas.
“And you shouldn’t marvel if my art’s defective, since I’ve almost turned into a
Getic poet. Ah! Shameful: I’ve even written a work in Getic, where savage
words are set to Italian metres. I even found favour – congratulate me! – and
began to achieve among the uncivilized Getae the name of poet.”
This is a poem praising the emperor (23 laudes Caesaris), written in Getic, in
Latin metres, and received with great enthusiasm by the local audience. Poetry written
in the local language becomes the means of communication between the Roman poet
and the locals. Ovid remains a poet, this is still his identity, however the language of
his poetry is now different. Rome’s former great poet now claims a coveted place in
the poetic world of the locals. In the end, his prolonged stay at Tomi forces him to
adapt and affirm himself as part of the local community. His linguistic isolation and
the mockery by the locals – hence both social and practical reasons – urge him to seek
out a new identity.
Ovid had already announced his intention to register as a poet of the Getae,
when he realized and confessed the decline of his poetry in Tristia book 5, claiming
that he should no longer be measured against the poets of Rome but against the locals
(5.1.69-74):

13

See Williams (1994: 91-99). For Ovid’s repeated claims to have learned Getic and Sarmatian, see Tr.

3.14.47f.: Threicio Scythicoque fere circumsonor ore, / et videor Geticis scribere posse modis, 5.7.55f.:
ille ego Romanus vates –ignoscite, Musae! – / Sarmatico cogor plurima more loqui, 5.12.58 (= Pont.
3.2.40): nam didici Getice Sarmaticeque loqui.
14

See Nagle (1980: 138, n. 42); Helzle (1988: 81); Williams (1994: 90); Casali (1997: 93f.).

15

Whereas Horace takes pride in writing Latin poetry in Greek metres (Carm. 3.30.13f.: princeps

Aeolium carmen ad Italos / deduxisse modos), Ovid feels ashamed of his Getic poetry in Latin metres.
Many thanks to Charilaos Michalopoulos for this point.
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‘at mala sunt.’ fateor: quis te mala sumere cogit? / aut quis deceptum ponere
sumpta vetat? / ipse nec emendo, sed ut hic deducta legantur, / non sunt illa suo
barbariora loco. / nec me Roma suis debet conferre poetis: / inter Sauromatas
ingeniosus eram.
“ ‘But it’s poor stuff.’ I admit it. Who forces you to read, or, if you feel cheated,
stops you putting it aside? I don’t alter it, let it be read as written: it’s no more
barbarous than this place. Rome should not compare me with her poets: it’s
among the Sarmatians that I’m a talent.”
Nevertheless, this is not a permanent change and damage. Everything depends
on Caesar, and Ovid makes sure to point that out (Tr. 5.1.45f.):
quod probet ipse, canam, poenae modo parte levata / barbariam rigidos
effugiamque Getas.
“If only a part of my sentence be reduced, I’ll sing what he’ll approve, free of
fierce Getae and barbarism.”
The mitigation of his sentence by Augustus will bring about the change of
Ovid’s poetry. He will get rid of Getisms and barbarisms and he will become again a
proper poeta Romanus. The poeta Geticus is only a temporary change of identity,
imposed by the dramatic change of Ovid’s life. This acquired identity can be shaken
off easily and replaced by his natural identity, that of the magnus poeta Romae.
To conclude: one should always keep in mind that Ovid has a certain strategy in
his exilic poetry, which he hopes will help him return to Rome. Exaggeration,
humour, and distortion of reality constitute fundamental features of this strategy and
should never escape the attention of the Ovidian reader. After his banishment, Ovid,
Rome’s great poet, purports to be in search of a new identity. The change of his way
of life brings about a gradual change of his identity, at least in the way he constructs
his poetic persona. Ovid began his career as a nequitiae poeta (Am. 2.1.1f.: Hoc
quoque conposui Paelignis natus aquosis, / ille ego nequitiae Naso poeta meae), the
pride of the Paelignian land (Am. 3.15.7f.: Mantua Vergilio, gaudet Verona Catullo; /
Paelignae dicar gloria gentis ego) and the distinguished poet of Rome (Am. 3.1.19f.:
saepe aliquis digito vatem designat euntem, / atque ait “hic, hic est, quem ferus urit
Amor!”), but has now turned into a humble relegatus. A former famous civis
Romanus in the capital of the world is now a peregrinus living in an unimportant
town on the Black sea, surrounded by barbarians. In his place of exile he is a
peregrinus slowly turning into a “barbarian” both because barbaric elements creep
into his poetry, and because he bitterly realizes that the true barbarian at Tomi is none
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other than himself, since he is unable to communicate with the locals. He has now
become a poet without a country, a poet of the margin, however still a poet.
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Abstract
Ioannis Gemistos, a Greek scholar of the 16th century, published in Ancona in 1516
his work entitled Protrepticon et Pronosticon. The work’s recipient was Pope Leo X.
This is an extensive poem (2.042 verses) written in Latin language. Gemistos’ poem
is part of a broader intellectual movement of Greek scholars of the 15th and 16th
centuries who lived in the West and composed works in verse or prose in Greek or
Latin language, which they addressed to the powerful rulers of Europe. The aim of
these works was to cause a holy Crusade against the Ottomans, in order to stop their
future attack against Europe, but at the same time to bring the liberation of Greece.
The purpose of this paper is the presentation and analysis of these passages of
Gemistos’ poem, which fully reveal the poet’s theory for the identity of the Greek
nation, the geography and the political status of a future Greek state.

Λέξεις-Κλειδιά
Ιωάννης Γεμιστός, Protrepticon et Pronosticon, Μεταβυζαντινή Latinitas, εθνική
ταυτότητα, Σταυροφορία κατά των Οθωμανών

1. Εισαγωγή
Ο Ιωάννης Γεμιστός, λόγιος του 16ου αιώνα, δημοσιεύει στην Αγκώνα το 1516 το
έργο του που τιτλοφορείται Protrepticon et Pronosticon και έχει ως αποδέκτη του τον
Πάπα Λέοντα Ι΄. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο ποίημα (2.042 στ.), γραμμένο στη
λατινική γλώσσα. Στόχος του έργου είναι η κίνηση ιερής Σταυροφορίας κατά των
Οθωμανών, προκειμένου να διακοπεί η προς Δυσμάς πορεία τους, αλλά και
ταυτόχρονα να επέλθει η πολυπόθητη από τους Έλληνες απελευθέρωση του
Βυζαντίου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση αυτών
των χωρίων του ποιήματος στα οποία διαφαίνεται πλήρως η θεωρία του ποιητή για
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την ταυτότητα του ελληνικού έθνους, τη γεωγραφία και την πολιτική υπόσταση ενός
μελλοντικού ελληνικού κράτους (Graecia).

2. Ιωάννης Γεμιστός – στοιχεία για τη ζωή του
Για τον Ιωάννη Γεμιστό γνωρίζουμε ελάχιστα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το
ίδιο του το ποίημα. Δεν γνωρίζουμε πότε γεννήθηκε και πότε απεβίωσε, αλλά όπως
φαίνεται από το Protrepticon et Pronosticon, πατρίδα του ήταν η Επίδαυρος.1
Θεωρείται ότι ήταν εγγονός του Γεωργίου Πλήθωνα Γεμιστού, αλλά πέραν της
συνωνυμίας και του γεγονότος ότι ο φιλόσοφος κατείχε δύο κτήματα στην Επίδαυρο,
δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για την ύπαρξη συγγένειας μεταξύ τους (Σάθας 1863:
228; Legrand 1903: 225-26; Masai 1956: 53). Στο αφιερωματικό ελεγειακό
επίγραμμα προς τον Πάπα Λέοντα Ι΄, ο Γεμιστός αναφέρει ότι ήλθε στην Ιταλία από
την Επίδαυρο.2
Σκοτεινή είναι και η επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ποιητή στην Ιταλία.
Για να απευθύνει ένα τέτοιου είδους ποίημα στον Πάπα, προφανώς σχετιζόταν με
επιφανείς προσωπικότητες. Από τον τίτλο του ποιήματος,3 μαθαίνουμε ότι το έτος της
έκδοσής του ο Γεμιστός εργαζόταν ως γραμματέας στην Αγκώνα (“secretarius
Anconae”). Φαίνεται ότι ο ποιητής διατελούσε γραμματέας είτε κάποιου
αξιωματούχου της Αγκώνας είτε κάποιου επιφανούς αριστοκράτη της πόλης. Είναι
πολύ πιθανό να ανήκε στον κύκλο του Silvio Piccolomini (Garin 1996: 9-39) στο
Μοντεμαρκιάνο, που απείχε μόλις 15 χλμ. από την Αγκώνα. Ο κύκλος αυτός
περιελάμβανε αρκετούς ουμανιστές, όπως ο Giovanni Dario και ο Delio Salimberi
(Lamers 2012a: 69).

3. Το έργο
Το Protrepticon et Pronosticon αριθμεί πάνω από δύο χιλιάδες δακτυλικούς
εξαμέτρους. Περιλαμβάνει δύο αφιερωματικά επιγράμματα σε ελεγειακό δίστιχο προς
τιμήν του Πάπα Λέοντα Ι΄ στην αρχή και στο τέλος του.
1

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Eiiv, v. 1: “mea gentilis domitrix Epidaurus equorum”, όπου και

αναφέρεται στις ιπποδρομίες που διοργανώνονταν προς τιμήν του Ασκληπιού στην αρχαία Επίδαυρο.
Πρβλ. Verg. Georg. 3.42: “domitrixque Epidaurus equorum”.
2

Βλ. Protrepticon et Pronosticon ff. Air-Aiv.

3

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι: “Ad sanctissimum Dominum nostrum Leonem Decimum Pontificem

Maximum, Ioannis Gemisti Graeci, secretarii Anconae, Protrepticon et Pronosticon”.
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Όπως φαίνεται και από τον τίτλο του έργου, ο στόχος του ποιητή είναι διττός: α)
να παρακινήσει τον Πάπα να αναλάβει την ιερή Σταυροφορία εναντίον των
Οθωμανών (Protrepticon), και β) να αποτελέσει προφητεία για την επιτυχή έκβασή
της (Pronosticon, δηλαδή «προγνωστικό»). Το έργο χωρίζεται σε επτά κεφάλαια, τα
οποία καλύπτουν διαφορετικές όψεις της Σταυροφορίας που αποτελεί σύλληψη του
ποιητή.4
Τα επιχειρήματα του Γεμιστού περιλαμβάνουν όλους τους κοινούς τόπους της
ουμανιστικής ρητορικής περί αντιοθωμανικής σταυροφορίας: την επιτακτική ανάγκη
κατατρόπωσης των απίστων βαρβάρων, την ευκολία με την οποία οι χριστιανοί θα
επικρατήσουν εις βάρος τους, τα κέρδη που θα αποκομίσει ο επικεφαλής μιας τέτοιας
εκστρατείας και ταυτόχρονα αποδέκτης της εκάστοτε έκκλησης για κίνηση
σταυροφορίας κλπ. (Heath 1986: 305-06; Hankins 2003: 293-94).
O ιερός πόλεμος κατά των Οθωμανών περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια. Ο
ποιητής επιμένει ιδιαιτέρως στην εξιστόρηση της εκτέλεσης της επιχείρησης. Έτσι,
προβλέπει ότι ο αυτοκράτορας της Γερμανίας Μαξιμιλιανός Α΄, ο Γάλλος βασιλιάς
Λουδοβίκος ΙΒ΄ και ο Ισπανός βασιλιάς Φερνάρδος Β΄ θα είναι οι πρώτοι που θα
προσφέρουν την βοήθειά τους στον Πάπα∙ ύστερα θα ακολουθήσουν και άλλοι λαοί
προσφέροντας πολυάριθμα στρατεύματα, όπως οι Βοημοί και οι Ούγγροι. Ο Γεμιστός
επίσης προφητεύει ότι, μετά την ανακατάληψη της Κορίνθου, ο Πάπας θα μεταφέρει
την εξουσία στον αυτοκράτορα, που θα διώξει τους Οθωμανούς από την Ελλάδα.
Μετά την Ελλάδα, θα απελευθερωθούν και άλλα μέρη που βρίσκονται υπό τον ζυγό
των Οθωμανών: η εγγύς Ανατολή, η Ινδία, η Αφρική και οι Άγιοι Τόποι. Στη
συνέχεια, ο Πάπας θα εκχριστιανίσει τους προσφάτως υποταγμένους λαούς, οι οποίοι
θα τον δεχτούν πρόθυμα ως τον νέο τους ηγέτη. Έπειτα, ο πάπας Λέων θα
προετοιμάσει τη θριαμβευτική του επιστροφή στη Ρώμη∙ έπεται η αποθέωσή του στο
τέλος του ποιήματος.5
Το έργο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Bernandino Guerralda di Vercelli
(Fumagalli 1905: 10-11; Ascarelli 1953: 93; Norton 1958: 1-2; Ascarelli & Menato
1989: 195-96) στην Αγκώνα το 1516, με έξοδα του ίδιου του ποιητή.6 Υπάρχει επίσης
4

Για την περιγραφή του εξωφύλλου του βιβλίου, βλ. Sander (1942: αριθμ. 3069); Legrand (1903: 225-

26); Stickler (1977: 19).
5

Βλ. Protrepticon et Pronosticon ff. Ciiiv, v. 23 – Iivv, v. 9.

6

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Iivv: “ex ordinatione ipsius Domini Ioannis Gemisti | qui hoc

ipsum opus composuit”.
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σε ένα χειρόγραφο της Biblioteca Medicea Laurenziana, το οποίο καταγράφτηκε για
πρώτη φορά από τον Angelo Maria Bandini (Bandini 1774-1776: 200; Marzi 1896:
37; Maracchi 1971: 21, αριθμ. 12). Η μοναδική σύγχρονη έκδοση που έχει γίνει από
τον Κωνσταντίνο Σάθα το 1888 (Sathas 1888: 545-91) δεν περιλαμβάνει το
προαναφερθέν χειρόγραφο και –κατά κοινή ομολογία (Lamers 2012a: 70)– περιέχει
αρκετά λάθη. Για τον λόγο αυτό, τα παραθέματα της παρούσας εργασίας προέρχονται
από την έκδοση του 1516, που διατίθεται ψηφιοποιημένη και στο διαδίκτυο.7

4. Ευρύτερη παράδοση
Το ποίημα του Γεμιστού εντάσσεται σε μια ευρύτερη κίνηση Ελλήνων λογίων του
15ου και 16ου αιώνα, οι οποίοι συνέγραφαν στα ελληνικά και στα λατινικά ποιητικά
και πεζά έργα με θέμα την ανάληψη ιερής σταυροφορίας κατά των Οθωμανών από
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Αποδέκτες των έργων-εκκλήσεων αυτών ήταν οι ισχυροί
πολιτικοί, στρατιωτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες της Ευρώπης (Μανούσακας 1965;
Hankins 2003: 300-07; Housley 2004). Οι λόγιοι αυτοί ήταν πεφωτισμένοι Έλληνες
που είχαν μεταναστεύσει στη Δύση πριν ή μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης:
καρδινάλιος Βησσαρίων (Bianca 1999; Meserve 2003: 521-88; Παππάς 2005;
Παππάς 2012: 189-216; Bianca 2013: 151-166; Παππάς 2014: 402-15; Pappas 2014:
37-55), Ισίδωρος Κιέβου (Σάθας 1863: 36-37), Γεώργιος Τραπεζούντιος (Σάθας
1863: 41-45), Ανδρόνικος Κάλλιστος (Camelli 1942: 104-21 και 174-214),
Εμμανουήλ Γεωργιλλάς (Legrand 1880: 169-202), Μιχαήλ Αποστόλης (Λάουρδας
1953: 516-27; Geanakoplos 1965: 75-102), Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης
(Ζακυθηνός 1928: 200-42), Μάρκος Μουσούρος (Σηφάκης 1954: 366-88;
Geanakoplos 1965: 103-50), Ιανός Λάσκαρις (Knös 1945; Pagliaroli 2004: 215-93),
Αρσένιος Αποστόλης (Geanakoplos 1965: 151-78), Μανίλιος Καβάκιος Ράλλος από
τη Σπάρτη (Nichols 1993: 123-40; Nichols 1997: 152-70; Lamers 2008; Lamers
2012b: 593-604), κ.ά. Όπως είναι φυσικό, τα έργα αυτών των λογίων έχουν διττό
σκοπό: την αποκοπή της οθωμανικής πορείας προς τη Δύση και κατ’ επέκταση, την
απελευθέρωση του Βυζαντίου, δηλαδή της πατρίδας τους.
Εντούτοις, η ιερή σταυροφορία κατά των Οθωμανών για τους Ευρωπαίους δεν
συνεπαγόταν απελευθέρωση της Ελλάδας και απόδοση των εδαφών της στους
Έλληνες, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ή αυτόνομου κράτους. Στις πολιτικές
7

Το κείμενο της έκδοσης του 1516 έχει ψηφιοποιηθεί από την Bayerische Staatsbibliothek.
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κινήσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο για μια πιθανή σταυροφορία, αρκετές
φορές οι Έλληνες δεν αναφέρονταν πουθενά ή αναφέρονταν σαν υπήκοοι
μελλοντικών δυτικών πριγκιπάτων που θα προέρχονταν από την ήττα των Οθωμανών
(Lamers 2012a: 75). Εξάλλου ήταν ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι Έλληνες
άξιζαν τη διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, μιας και ήταν αιρετικοί και
αναξιόπιστοι για διαπραγματεύσεις (Hankins 2003: 323-29). Σε ποιητικά έργα Ιταλών
λογίων (π.χ. των Damiani και Bordoni) που αποσκοπούσαν στην ανάληψη της ιερής
σταυροφορίας, οι Έλληνες δεν διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο – πολλές φορές δεν
αναφέρονταν καν οι φρικαλεότητες που υπέστησαν από τους Οθωμανούς (Lamers
2012a: 74-75).8

5. Πρόσφορο έδαφος – ο φιλέλληνας Λέων Ι΄
Είναι αλήθεια ότι οι συγκυρίες της δεδομένης στιγμής ευνοούσαν ιδιαιτέρως τη
συγγραφή του Protrepticon et Pronosticon· αποδέκτης του έργου ήταν ο μεγάλος
φιλέλληνας Λέων Ι΄, που σκόπευε να προωθήσει περαιτέρω τη γνώση του ελληνικού
πολιτισμού στη Δύση μέσω της ίδρυσης ελληνικής Ακαδημίας στη Ρώμη (Fanelli
1961: 379-93; Tsirpanlis 1983: 507-22), ενώ είχε υπό την προστασία του αρκετούς
νέους Βυζαντινούς σπουδαστές και ήταν ευνοϊκά διακείμενος απέναντι στην
ορθόδοξη κοινότητα της Βενετίας (Fedalto 1967: 44-53).
Σε πολιτικό επίπεδο, ο Λέων Ι΄ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της
αντιοθωμανικής σταυροφορίας. Υπό την ηγεσία του άρχισε να προετοιμάζεται η
επιχείρηση εναντίον των Οθωμανών (Setton 1984: 172-97; Moncallero 1957: 61109). Το 1517 ο Λέων Ι΄ δημιούργησε μια επιτροπή καρδιναλίων που είχε ως
αντικείμενο εργασίας τη σύσταση έκθεσης που θα περιελάμβανε τα σχέδια και τα
αποτελέσματα της ιερής σταυροφορίας και παρουσίασή της στους ισχυρούς της
Ευρώπης (Charrière 1848: 31-41). Η έκθεση αυτή αποδεικνύει πόσο συγκεκριμένα
και ειλικρινή ήταν τα σχέδια του Λέοντα για τη σταυροφορία (Charrière 1848: 3839). O Πάπας συνέχισε τις προσπάθειές του για την ιερή σταυροφορία και τα επόμενα
χρόνια (Lamers 2012a: 72). Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που και άλλοι Έλληνες λόγιοι
απηύθυναν στον ίδιο Πάπα τις εκκλήσεις τους για μια τέτοια επιχείρηση
(Μανούσακας 1965: 18; Lamers 2012a: 73).
8

Για τις σχέσεις Ελλήνων και Δυτικών εκείνης της εποχής, βλ. Geanakoplos (1966), του ιδίου (1976),

και Monfasani (2004).
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6. Η ταυτότητα του ελληνικού έθνους
Το έργο του Γεμιστού είναι ποιητικό και με πανηγυρικό ύφος, γεγονός που
δικαιολογεί τη βεβαιότητα του ποιητή ότι όλοι οι χριστιανικοί λαοί της Ευρώπης θα
προστρέξουν να βοηθήσουν τους Έλληνες και μάλιστα με υπεράριθμα στρατεύματα
(Lamers 2012a: 73). Η αντίληψη αυτή φυσικά δεν ανταποκρινόταν στην
πραγματικότητα,

αν

σκεφτούμε ότι οι

περισσότεροι

Ευρωπαίοι

ηγεμόνες

αδιαφορούσαν για τους «αιρετικούς» Έλληνες.
Εντούτοις, το ποίημα του Γεμιστού έχει πάνω απ’ όλα –εκτός από τη
λογοτεχνική του υπόσταση– έναν αντικειμενικό στόχο: την πραγματοποίηση της
σταυροφορίας κατά των Οθωμανών και τη μετέπειτα απελευθέρωση του Βυζαντίου.
Ο Γεμιστός είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος αυτής της πνευματικής κίνησης που
εξελίσσει περαιτέρω το σκεπτικό του, καθώς μιλά για το ελληνικό έθνος και τη
δημιουργία ενός μελλοντικού ελληνικού κράτους σε μια εποχή που τα όρια μεταξύ
των εθνοτικών ομάδων που διαβιούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία ήταν
δυσθεώρητα. Όπως προαναφέρθηκε, οι Ευρωπαίοι αναγνώριζαν την αναγκαιότητα
αποκοπής του οθωμανικού κινδύνου, μα δεν ταύτιζαν το γεγονός αυτό με την τύχη
των Ελλήνων. Ο Γεμιστός, λοιπόν, προκειμένου να πείσει τον Λέοντα Ι΄, έπρεπε να
παρουσιάσει το ελληνικό πρόβλημα σαν μέρος του δυτικού προβλήματος (Lamers
2012a: 66-67)· με άλλα λόγια, να ταυτίσει τους Έλληνες με τους Ευρωπαίους και να
υποστηρίξει ότι αξίζουν τη βοήθειά τους (Lamers 2012a: 76). Γι’ αυτό, σε όλη την
έκταση του έργου του μιλά για το ελληνικό έθνος, με τις ομοιότητες και τις διαφορές
του από τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. O Γεμιστός είναι ο μοναδικός
μεταβυζαντινός λόγιος που προσφέρει στο έργο του μια ολοκληρωμένη παρουσίαση
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας πολύ πιο πριν αναπτυχθεί η εθνική ιδεολογία και ο
εθνικισμός (τέλη 18ου αιώνα) (Özkirimili & Grosby 2007: 526; Lamers 2012a: 66-67).

6.1. Εθνολογική συγγένεια με Ευρωπαίους
Ο Γεμιστός –στο πλαίσιο του τονισμού της ομοιότητας Ελλήνων και Ευρωπαίων–
υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ταυτότητα του ελληνικού έθνους ταυτίζεται
με εκείνη διαφόρων ευρωπαϊκών. Έτσι, στον κατάλογο των ισπανικών ενισχυτικών
δυνάμεων, ο ποιητής αναφέρει ότι το ισπανικό φύλο των Γραβίων (“Gravii”) είναι
συγγενές εξ αίματος με τους Έλληνες (“cognati sanguine Graiis”). Μάλιστα, τονίζει
ότι η συγγένεια Ελλήνων – Γραβίων ανάγεται στην εποχή του Διομήδη (του ιδρυτή
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της ισπανικής πόλης Τύδης).9 Ο Γεμιστός προφητεύει ότι το ισπανικό αυτό φύλο θα
είναι πρόθυμο να υπερασπιστεί τους προγονικούς εφέστιους θεούς και να βάλει ένα
τέλος στην ατίμωση των προγόνων Ελλήνων.10 Επίσης, κατά τον Γεμιστό, και οι
κάτοικοι της Μασσαλίας, σαν γνήσιοι απόγονοι των Ελλήνων11 θα σπεύσουν σε
βοήθεια και θα εκδικηθούν για τους προπάτορές τους.12

6.2. Κοινή θρησκεία με Ευρωπαίους
Ένα άλλο βασικότατο στοιχείο που συνδέει το ελληνικό έθνος με τους Ευρωπαίους
είναι η κοινή χριστιανική θρησκεία. O Γεμιστός σε ολόκληρο το έργο του δεν
αναφέρεται πουθενά στη διαφορά του ορθόδοξου και του καθολικού δόγματος. Η
βασική αντιπαράθεση που διαπερνά το ποίημα είναι ανάμεσα στους χριστιανούς (που
κατοικούν στην Ευρώπη) και τους μη χριστιανούς (τους κατοίκους της Ασίας και της
Αφρικής). Όλοι οι χριστιανοί κινδυνεύουν από την απειλή να εισέλθει το Ισλάμ στην
Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ποιητή μας, οι Έλληνες διατηρούν την προγονική πίστη
τους κάτω από τον οθωμανικό ζυγό και μόλις θα ξεκινήσει η σταυροφορία θα
ταχθούν με το μέρος του Πάπα και θα παίρνουν εντολές μόνο από αυτόν ως «κύριο
και πατέρα τους».13 Ο ποιητής επιλέγει να «λησμονήσει» τη σύγκρουση μεταξύ
Βυζαντινών ορθοδόξων και Ρωμαίων καθολικών και να συμπεριλάβει τους Έλληνες
ανάμεσα στους Ρωμαίους χριστιανούς. Ενδεικτική αυτής της τακτικής της
αποσιώπησης είναι και η έκφραση της Αγίας Σοφίας στο πρώτο κεφάλαιο του
ποιήματος.14

Ο

Γεμιστός

περιγράφει

με

λεπτομέρειες

την

αξιοθαύμαστη

αρχιτεκτονική αυτού του μνημείου ως συμβόλου της Ελλάδας και τονίζει τη
βεβήλωση που υπέστη από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι από σύμβολο της
χριστιανοσύνης το κατέστησαν τζαμί. Έτσι, τονίζει ότι το Ισλάμ έχει επικρατήσει της

9

H ιδέα της συγγένειας Γραβίων και Ελλήνων ανάγεται μάλλον στον Σίλιο Ιταλικό (Sil. 1.235, 3.366)

και στον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο (Plin. Nat. 4.122).
10

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Diir, vv. 25-29.

11

Το γεγονός ότι η Μασσαλία ήταν ελληνική αποικία αποτελεί, φυσικά, εδραιωμένη άποψη, πρβλ.

Ιουστίνος, 43.3.
12

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Div, vv. 5-7.

13

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Eiv, v. 29 – Eiir, v. 13. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Λάσκαρις

στον λόγο του προς τον Κάρολο Ε΄· βλ. Nikas (1995: 53-65).
14

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Biir-Biiiv.
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χριστιανοσύνης.15 Και εδώ ξανά ο ποιητής αποσιωπά το γεγονός ότι στην Αγία Σοφία
o καρδινάλιος Ουμβέρτος αφόρισε τον Πατριάρχη Μιχαήλ Ι΄ σημαίνοντας το Σχίσμα
του 1054 (Lamers 2012a: 78).
Ο Γεμιστός, λοιπόν, τονίζει ότι οι Έλληνες ταυτίζονται με τους Ευρωπαίους
όσον αφορά την εθνολογική συγγένεια, αλλά και την κοινή θρησκεία. Σύμφωνα με
τον ποιητή μας, οι Έλληνες (“Graeci”) είναι ένας ευρωπαϊκός λαός, συγγενής για
παράδειγμα, με τους Γάλλους και τους Ιταλούς.

6.3. Διαφορετικότητα των Ελλήνων
Παράλληλα, ενώ ο Γεμιστός ταυτίζει τους Έλληνες με τους Ευρωπαίους ως προς την
καταγωγή και τη θρησκεία, στο δεύτερο και τέταρτο κεφάλαιο του ποιήματος τούς
διαφοροποιεί με προσοχή, με κριτήριο το ένδοξο παρελθόν τους. Πιο συγκεκριμένα,
στο δεύτερο κεφάλαιο ο Γεμιστός συγκεντρώνει πάνω από ενενήντα πρωταγωνιστές
της ελληνικής ιστορίας και του μύθου·16 περιλαμβάνει ήρωες από τα Αργοναυτικά,
από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική πολιτική. O Γεμιστός συνδέει όλες
αυτές τις προσωπικότητες με την Ελλάδα (“Graecia”) και διαβεβαιώνει τον αποδέκτη
του έργου του ότι η χώρα αυτή δεν παράγει πλέον τέτοιους ήρωες.17 O ποιητής δεν
ακολουθεί χρονολογική σειρά στην παρουσίαση αυτών των προσώπων. Έτσι,
αναφέρει τους ήρωες της Τροίας, τον βασιλιά Κόδρο, τον Μιλτιάδη, τον Τιμολέοντα,
τον Φωκίωνα κ.ά. Για τον Γεμιστό, αυτή η ιστορική συνέχεια σχετίζεται άμεσα με τη
συγκεκριμένη περιοχή που αποκαλεί Ελλάδα (“Graecia”), αλλά και τους κατοίκους
της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αναφορά του στους γιους του Ασκληπιού,
Μαχάονα και Ποδαλείριο ως «συγγενείς» του από την Επίδαυρο δημιουργώντας μια
ισχυρή σύνδεση μεταξύ του εαυτού του, των μυθικών προγόνων του και της κοινής
τους πατρίδας.18
Αξιοσημείωτο

είναι

ότι

σε

αυτόν

τον

κατάλογο

των

εξεχουσών

προσωπικοτήτων της Ελλάδας, ο Γεμιστός δεν αναφέρει κανένα όνομα από τη
σύγχρονή του βυζαντινή ιστορία. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Μεγάλο
Κωνσταντίνο, τον Ιουστινιανό, τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο κ.ά. Αυτή η στάση ίσως
δικαιολογείται από το γεγονός ότι έως τον 18ο αιώνα θεωρούνταν ότι η βυζαντινή
15

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Biir, vv. 19-20 και f. Biiiv, vv. 3-13.

16

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Biiiv, v. 25 – Bivr, v. 1.

17

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Ciir, v. 30.

18

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Civ, vv. 29-30.
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αυτοκρατορία αποτελούσε συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και όχι τμήμα της
ελληνικής ιστορίας, ιδέα που αναπτύχθηκε τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα
(Argyropoulos 2001; Pertusi 2004: 3-111; Lamers 2012a: 79). Σκοπός του Γεμιστού
είναι να μιλήσει για την ελληνική ιστορία, άρα γι’ αυτό εξοβελίζει τη βυζαντινή
περίοδο, που για τους λογίους εκείνης της εποχή ταυτίζεται με τη ρωμαϊκή (Kaldellis
2007: 89). Επίσης, οι αναφορές Βυζαντινών αυτοκρατόρων θα θύμιζαν στο δυτικό
αναγνωστικό κοινό του Γεμιστού το σχίσμα δυτικής και ανατολικής Εκκλησίας, κάτι
που, όπως προαναφέρθηκε, αποσιωπάται εξολοκλήρου.

7. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας
O Ιωάννης Γεμιστός δεν προσδιορίζει στο ποίημά του μόνο την ταυτότητα του
ελληνικού έθνους, αλλά και τη γεωγραφική ταυτότητα της χώρας στην οποία αυτό
κατοικεί. Τον 16ο αιώνα η γεωγραφική υπόσταση του ελληνικού χώρου φυσικά και
δεν ταυτιζόταν με αυτή του σημερινού ελληνικού κράτους. Έτσι, η λέξη Graecia θα
μπορούσε να αναφέρεται σε ένα μικρό τμήμα του ελληνόφωνου κόσμου με την
ονομασία «Ελλάς».19 Αντιθέτως, θα μπορούσε να περιλαμβάνει εδάφη της Ασίας
στην ανατολή, της Δακίας στο βορρά και της Μεγάλης Ελλάδας στη δύση.20 O
κατάλογος των τοπωνυμίων στο Protrepticon et Pronosticon αποδεικνύει ότι αυτό
που ο Γεμιστός αντιλαμβανόταν σαν γεωγραφική ταυτότητα της Ελλάδας βρισκόταν
στη μέση αυτών των δύο τοπογραφικών οριοθετήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο του
έργου, ο ποιητής φαντάζεται πώς τα διάφορα μέρη της “Graecia” θα καλωσορίσουν
τον Πάπα ως τον απελευθερωτή τους και θα του προσφέρουν πολύτιμα δώρα. Αυτός
ο κατάλογος των πόλεων, των περιοχών και των κατοίκων τους, των ποταμών και
των βουνών μάς προσφέρει μια τέλεια εικόνα της γεωγραφικής ταυτότητας της χώρας
που ο Γεμιστός αποκαλεί “Graecia”.21
H πρώτη περιοχή που θα στείλει στον Πάπα εκατοντάδες ρήτορες, ευγενείς και
λαμπρά δώρα είναι η «γη του Βυζαντίου» (“Byzantia tellus”), δηλαδή η
19

Για παράδειγμα, ο Silvio Piccolomini περιγράφει ως “Graecia” (συνώνυμο με το “Hellas”) μια

περιοχή που γειτνιάζει με τα μέρη της Θεσσαλίας, της Βοιωτίας και της Θράκης· βλ. Piccolomini
(2001: 87-88).
20

Για παράδειγμα, αυτή τη μεγάλη “Graecia” σχεδίασε ο Νικόλαος Σοφιανός από την Κέρκυρα πριν

το 1544 στον χάρτη του με τίτλο Totius Graeciae Descriptio· βλ. Tolias (2001: 1-22; 2006: 150-82).
21

Τον κατάλογο αυτό ο Γεμιστός τον αντλεί από τη Θηβαΐδα του Στατίου· βλ. Lamers (2012a: 80,

υποσημείωση 82).
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Κωνσταντινούπολη και η θρακική ενδοχώρα. Οι Βυζαντινοί θα υποδεχτούν τον Πάπα
ως απελευθερωτή και λυτρωτή, ενώ θα στήσουν και μνημείο προς τιμή της νίκης του
κατά των βαρβάρων και απίστων Οθωμανών. Επιπλέον, το Βυζάντιο θα του
παραδώσει το στέμμα της αρχαίας αυτοκρατορίας και τον έλεγχο ολόκληρης της
ελληνικής φυλής.22 Μετά το Βυζάντιο, ο Γεμιστός κάνει λόγο για την Πελοπόννησο23
και ύστερα προχωρά σε κατάλογο πόλεων και λαών της κεντρικής Ελλάδας (Αττική,
Φωκίδα, Βοιωτία, Θερμοπύλες, όρος Οίτη κ.ά.).24 Στη συνέχεια, ο ποιητής αναφέρει
ως τμήματα της Graecia του τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους· σε αυτόν
τον κατάλογο ανήκουν όλα τα νησιά του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η Κύπρος,
ακόμη και η Ίμβρος.25 Μετά τα νησιά, έπεται ο κατάλογος της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας, ο οποίος περιλαμβάνει και τοπωνύμια από τη Θράκη και την Ήπειρο.26
Συνεπώς, η γεωγραφία της φανταστικής Graecia του Γεμιστού έχει ως εξής:
ανατολικά εκτείνεται έως την Κωνσταντινούπολη, δυτικά περιλαμβάνει και τα νησιά
του Ιονίου, στο νότο εκτείνεται ως την Κρήτη και όσον αφορά το βορρά
περιλαμβάνει την οροσειρά της Πίνδου, αλλά και περιοχές της σύγχρονης
Μακεδονίας και Θράκης. Ο ποιητής δεν συμπεριλαμβάνει τμήματα της Αλβανίας, της
Π.Γ.Δ.Μ., της Βουλγαρίας και άλλα τμήματα της σημερινής Τουρκίας. Ο «χάρτης»
του Γεμιστού ταυτίζεται σχεδόν εξολοκλήρου με αυτόν του σύγχρονου ελληνικού
κράτους, με τρεις επιπλέον προσθήκες: α) την Κωνσταντινούπολη και την ενδοχώρα
της, β) την Ίμβρο και γ) την Κύπρο. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι ο ποιητής σε
αυτούς τους καταλόγους χρησιμοποιεί τα αρχαία ονόματα των τοπωνυμίων,27
συνδέοντας έτσι τα ελληνικά εδάφη που βρίσκονταν κάτω από τον οθωμανικό ζυγό
με το ένδοξο παρελθόν, με συνέπεια να δημιουργεί ένα χάρτη του ελληνικού τοπίου
με ιστορική συνέχεια.
Ο χάρτης της Graecia του Γεμιστού δεν περιλαμβάνει εδάφη που ανήκαν στον
ελλαδικό κόσμο γενικότερα, όπως οι αποικίες της αρχαίας Αθήνας στη Μεσόγειο, τα
ελληνιστικά βασίλεια των απογόνων του Μ. Αλεξάνδρου, εδάφη της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας κ.ά. Μέρη στα οποία άνθησε το ελληνικό στοιχείο και ο ελληνικός
22

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Eiir, v. 16 – Eiiv, v. 2.

23

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Eiiv, v. 3 – Eiiir, v. 8.

24

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Eiir, v. 9 – Eiiiv, 4.

25

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff.Εiiir, v. 5 – Eivv, v. 3.

26

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Eivv, v. 4 – Fir, v. 15.

27

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, f. Eivv, ll. 5-6 και f. Eiiir, ll. 18-19.
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πολιτισμός (Μ. Ασία, Αφρική, Ινδία) περιγράφονται σε ξεχωριστά κεφάλαια,28 ενώ
«οι λαοί της Ασίας» παρουσιάζονται από τον ποιητή ως εντελώς διαφορετικοί από
τους Ευρωπαίους Έλληνες.29 Ο Γεμιστός περιλαμβάνει στον χάρτη της Ελλάδας του
όλα τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, αλλά όχι τα εδάφη της Μ. Ασίας. Επίσης,
δεν περιλαμβάνει κτήσεις από τη Magna Graecia (Σικελία και Νότια Ιταλία) – εδάφη
όπου δέσποζε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός γενικότερα. Η
παράλειψη αυτών των εδαφών δικαιολογείται απόλυτα, καθώς ο ποιητής δεν
σκοπεύει να γίνει δυσάρεστος στον αποδέκτη του έργου του, αλλά και στους
ισχυρούς ηγεμόνες της Ιταλίας εγείροντας διεκδικήσεις για κτήσεις που τους ανήκαν.
Ο Γεμιστός σκοπίμως παραλείπει και τα εδάφη της Μ. Ασίας με την πολύχρονη
ελληνική παρουσία, καθώς επιδιώκει να εξοβελίσει πλήρως από το χάρτη της Graecia
του οτιδήποτε σχετίζεται με την Ασία.
Η αναπαράσταση της πολιτισμικής και γεωγραφικής ταυτότητας της Graecia
του Ιωάννη Γεμιστού συμφωνεί απολύτως με τη γενική τάση που υπήρξε μεταξύ των
λογίων στα χρόνια της πτώσης του Βυζαντίου (Vryonis 1991: 5-14; Harris 2000: 2544; Glaser 2006: 199-209). Πολλοί λόγιοι της ύστερης βυζαντινής και της
μεταβυζαντινής περιόδου φαίνεται ότι αποσυνέδεσαν την εθνική τους ταυτότητα και
από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική παράδοση και τη βυζαντινή ορθόδοξη Εκκλησία
(Nikoloudis 1996: 58-59). Όσο η βυζαντινή αυτοκρατορία σταδιακά συρρικνωνόταν
σε ευρωπαϊκά εδάφη όπου μιλιόταν η ελληνική γλώσσα, οι Βυζαντινοί λόγιοι
άρχισαν να αποκαλούν τους εαυτούς τους και τους συμπατριώτες τους «Έλληνες» και
όχι «Ρωμαίους» (Dagron 2001: 767-91).
Στην επιστολή του προς τον Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο, ο φιλόσοφος Πλήθων
Γεμιστός αποκαλεί «Έλληνες» και όχι «Ρωμαίους» τους πιο ευγενείς υπηκόους του
αυτοκράτορα (Λάμπρος 1926: 247-49; Bargeliotis 1973: 33-60; Peritore 1977: 16891).30 Υποστηρίζει, επίσης, πώς δεν υπάρχει καταλληλότερη χώρα για το κράτος των
Ελλήνων από την Πελοπόννησο και τις περιοχές που συνορεύουν με αυτή, δηλαδή
την Αττική, τη Βοιωτία και τα νησιά κοντά στην ακτή, καθώς οι Έλληνες ζούσαν σε
αυτά τα μέρη από αμνημόνευτα έτη (Λάμπρος 1926: 247-48). Τα ίδια ακριβώς μέρη
28

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Fir, v. 16 – Hivr, v. 23 (κεφάλαια 5 και 6).

29

Βλ. Protrepticon et Pronosticon, ff. Giiv, v. 5 – Giir, v. 10. Η διάκριση ανάμεσα στους Ευρωπαίους

και στους Ανατολίτες Έλληνες απαντάται σε Ρωμαίους συγγραφείς. Για παράδειγμα, βλ. Λίβιος, 36.5
και Κικέρων, Cic. Flac. 62-64.
30

Για τους όρους «Ρωμαίος», «Έλλην» και «Γραικός», βλ. Παπαδοπούλου (2014: 157-176).
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και με την ίδια σειρά αναφέρει και ο ποιητής ως τα κεντρικά και τα πιο σημαντικά
εδάφη της Graecia του. Οι απόψεις των δύο Γεμιστών φαίνεται να ταυτίζονται και
δεν μοιάζει καθόλου τυχαίο ο νεότερος να ακολουθεί το συλλογισμό του φιλοσόφου
και πιθανώς παππού του (Lamers 2012a: 83). Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο
Ιωάννης Γεμιστός φαίνεται ότι συμφωνεί πλήρως με την επικρατούσα τάση μεταξύ
των Βυζαντινών λογίων να ταυτίζουν τους εαυτούς τους με τους Έλληνες της αρχαίας
Ελλάδας και όχι με τους Ρωμαίους της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

8. Η ταυτότητα του ελληνικού κράτους
O ποιητής, αφού περιγράψει την απελευθέρωση της Ελλάδας και την κατάκτηση
εδαφών της Ασίας και της Αφρικής στο τέταρτο κεφάλαιο του έργου, προβλέπει την
ανακατάληψη των Αγίων Τόπων από τον Πάπα. Εκεί, προτού επιστρέψει
θριαμβευτικά στη Ρώμη, ο Λέων Ι΄ θα ενισχύσει την Εκκλησία του Αγίου Τάφου, θα
ιδρύσει πόλη με το όνομά του και θα ανεγείρει μνημείο του θριάμβου του.31 Οι
αρχηγοί της σταυροφορίας θα τον τιμήσουν αφιερώνοντας ένα επίγραμμα σε
ελεγειακό δίστιχο στο μνημείο του που θα αναφέρει ότι ο Λέων Ι΄ κατέκτησε τους
άγριους λαούς της Ασίας και της Λιβύης και τους έθεσε κάτω από τη δικαιοδοσία
του, ενώ με την εγρήγορσή του κατέκτησε ολόκληρη την οικουμένη και επέστρεψε
στους Έλληνες την αρχαία εξουσία τους.32
Στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου ο Γεμιστός προχωρά στην περιγραφή της
ίδρυσης του κράτους που αποκαλεί “Graecia”. Ο Λέων Ι΄ θα αναλάβει την οργάνωση
του νέου κράτους. Θα θεσπίσει ιερούς νόμους και δημόσιο δίκαιο.33 Δεν θα αναλάβει
ο ίδιος τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά θα μεταφέρει «το αρχαίο διάδημα της
ελληνικής αυτοκρατορίας» στον αδελφό του που έτσι θα γίνει μονάρχης
(“monarcha”) του κράτους.34 Ο μονάρχης της Graecia θα κυβερνήσει σε όλα τα

31

Protrepticon et Pronosticon, ff. Iir, v. 16 – Iiv, v. 17.

32

Protrepticon et Pronosticon, f. Iiv, vv. 6-11.

33

Protrepticon et Pronosticon, ff. Fir., v. 16 – Fiv., v. 2.

34

Φαίνεται ότι ως «αδελφός» του Λέοντα Ι΄ θεωρείται ή ο Giuliano de’ Medici (1479-1516), όπως

προτείνει ο Μανούσακας (1965: 38, υποσημείωση 83) ή ο εξάδελφος του Πάπα και πιστός σύμβουλός
του, Giulio di Giuliano de’ Medici, o μελλοντικός Πάπας Κλήμης Ζ΄ και υιοθετημένος γιος του
Lorenzo de’ Medici. Ομοιοτρόπως, ο Μιχαήλ Αποστόλης συμβούλευε τον Φρειδερίκο Γ΄ να μεταφέρει
την εξουσία της αποκατασταθείσης ανατολικής αυτοκρατορίας στον γιο του Μαξιμιλιανό· βλ. Binner
(1980: 237-38).
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εδάφη που προαναφέρθηκαν και θα εξουσιάζει όλο το έθνος των Ελλήνων (“totum
genus Graecorum”). Μετά τη θριαμβευτική είσοδό του στην Κωνσταντινούπολη, ο
Πάπας θα ορίζει έναν ποντίφικα που, όπως λέει ο Γεμιστός, «εμείς αποκαλούμε
πατριάρχη» (“pontificem magnum dominum quem nos patriarcham dicimus”), o
οποίος θα πρωτοστατεί στα θρησκευτικά ζητήματα, θα εξουσιάζει τον κλήρο, θα
φροντίζει τις χριστιανικές ψυχές και θα αποκαταστήσει τις καταστραμμένες και
ατιμασμένες εκκλησίες.35 Ο Γεμιστός, δηλαδή, περιγράφει την Graecia του σαν ένα
ανεξάρτητο κράτος μέσα στο παγκόσμιο imperium Christianum δίπλα στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι, τώρα που ο Γεμιστός πραγματεύεται την ίδρυση του
ελληνικού κράτους, συνδέει την Graecia του με την αυτοκρατορική παράδοση της
Ρώμης και του Βυζαντίου. To διάδημα είναι το κατεξοχήν σύμβολο της
αυτοκρατορικής εξουσίας.36 Έπειτα, η θέσπιση πατριάρχη στο νεοσύστατο κράτος
παραπέμπει στο βυζαντινό του παρελθόν. Η ταυτότητα της Graecia του Γεμιστού
είναι, λοιπόν, μεικτή· η γεωγραφία και το ιστορικό παρελθόν της χώρας συνδέονται
με την αρχαία Ελλάδα, ενώ η πολιτική υπόστασή της θυμίζει την πάλαι ποτέ ρωμαϊκή
και βυζαντινή αυτοκρατορία.
Στη ρωμαϊκή περίοδο, η περιοχή της Graecia θεωρούνταν το σύνολο των
πόλεων από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Στη βυζαντινή
αυτοκρατορία, η Ελλάδα υπήρχε ως επαρχία ή ως θέμα από τον 7ο αιώνα μ.Χ., με την
έκτασή της να ποικίλλει ανά τους αιώνες, αλλά να συνυπάρχει δίπλα στα θέματα της
Θράκης, της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των δύο
τελευταίων αιώνων της βυζαντινής αυτοκρατορίας η έκταση της σημερινής Ελλάδας
μαζί με την ανατολική Θράκη συνιστούσε ένα παζλ ανεξάρτητων και αυτόνομων
κρατιδίων που δεν συνέθεταν μια ενιαία χώρα με την ονομασία «Ελλάδα» (Lamers
2012a: 87). Ο Ιωάννης Γεμιστός δημιουργεί το κράτος της Graecia που αποτελεί ένα
τμήμα της Ευρώπης και μια απολύτως διακριτή περιοχή σε πολιτιστικό και
γεωγραφικό επίπεδο· εκτός από την ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Κύπρο,
αυτό το φανταστικό κράτος είναι όμοιο με τη σημερινή Ελλάδα. Αποδεικνύεται,
λοιπόν, πόσο πρωτοπόρος ήταν ο ποιητής, μιας και συνέλαβε –πεντακόσια χρόνια

35

Protrepticon et Pronosticon, ff. Giir, v. 24 – Giiv, v. 4.

3636

Το ελληνιστικό σύμβολο του διαδήματος εισήχθη από τον Κωνσταντίνο Α΄· βλ. Oxford Dictionary

of Byzantium, s.v. “crown”.
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πριν την πλήρη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους– την υπόσταση μιας
Ελλάδας που έχει άρρηκτη σχέση με το παρελθόν της (αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο) και
ταυτόχρονα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια αφήνοντας πίσω ανατολικές περιοχές
στις οποίες ήκμασε ο ελληνικός πολιτισμός.

9. Συμπεράσματα
Ο Ιωάννης Γεμιστός δημιουργεί το κράτος της Graecia, μια ιδέα που κανείς άλλος
πριν από εκείνον δεν είχε συλλάβει. Στη χώρα αυτή θα κατοικούν οι Έλληνες, που
μοιράζονται με κάποιους ευρωπαϊκούς λαούς την κοινή καταγωγή τους, αλλά και την
κοινή χριστιανική θρησκεία. Ταυτόχρονα, διαφέρουν από τους Ευρωπαίους, γιατί
έχουν ένα περίλαμπρο αρχαίο παρελθόν. Παράλληλα, η Graecia του Ιωάννη Γεμιστού
θα διατηρήσει στην πολιτική της υπόσταση τους θεσμούς του ρωμαϊκού και
βυζαντινού της παρελθόντος (διάδημα, Πατριάρχης). Μονάρχης του νεοσύστατου
κράτους θα είναι ο αδελφός του Λέοντα Ι΄. Το νεοσύστατο κράτος θα αποτελεί τμήμα
του imperium Christianum δίπλα στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Αγγλία, η
Γαλλία, τα ισπανικά βασίλεια και οι ιταλικές δημοκρατίες.
Η ταυτότητα του ελληνικού κράτους όπως περιγράφεται στο Protrepticon et
Pronosticon αποτελεί καινοτομία του Ιωάννη Γεμιστού. H γεωγραφική υπόσταση της
νέας χώρας δεν ταιριάζει με εκείνη της Ελλάδας στα βυζαντινά χρόνια. Επίσης, το
γεγονός ότι ο ποιητής προτείνει έναν μη Έλληνα ως μονάρχη της Graecia δεν απαντά
σε προγενέστερα κείμενα. Η πρωτοπορία του Γεμιστού συνίσταται στο ότι μιλά για
την ταυτότητα του ελληνικού έθνους με κοινά χαρακτηριστικά (καταγωγή από
αρχαία Ελλάδα, χριστιανική θρησκεία) σε μια εποχή που τα όρια μεταξύ των
εθνοτικών ομάδων της οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν δυσδιάκριτα και η ιδεολογία
του εθνικισμού θα διατυπωνόταν ύστερα από τριακόσια περίπου χρόνια (τέλη 18ου
αιώνα).
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ΜΕΡΟΣ Γ΄:
Ταυτότητες στο Αρχαίο Δράμα, το Θέατρο, το Έπος, την
Ιστορία και τον Μύθο – Πρόσληψη
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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
Ελένη Γκαστή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
egasti@cc.uoi.gr

Abstract
Issues of Identities in Sophocles’ Electra: This study investigates some of the ways in
which Sophocles’ Electra debates on issues of identities. In particular, Sophocles’
primary concern is to explore the parameters of gender identities (such as male /
patronymic identity vs female identity) on the one hand and of their transgression, on
the other. In this regard, the sisters’ conflict is interpreted in terms of “feminine
normality” represented by Chrysothemis and of its subversion because of Electra’s
commitment to the principles of nobility (εὐγένεια, φύσις) and of manly heroism
(εὔκλεια).

Λέξεις-Κλειδιά
πατρωνυμική / ομαδική / ατομική ταυτότητα, επιτελεστικότητα της ευγένειας,
κανονιστικά πρότυπα φύλου, η ταυτότητα ως κοινωνική κατασκευή

Στην προκείμενη μελέτη εξετάζονται τα χωρία εκείνα από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή
με βάση τα οποία οργανώνεται ο λόγος περί ταυτοτήτων.

1. Ο λόγος περί της ταυτότητας του Ορέστη
1.1. Η πατρωνυμική ταυτότητα του Ορέστη
Ο λόγος περί της ταυτότητας του Ορέστη αρθρώνεται με βάση το σύστημα
κατονομασίας. Ο τρόπος κατονομασίας ενός προσώπου δεν μεταβάλλει την
οντολογική του ταυτότητα αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο πρόσληψης (Brown 2006:
10). Στα παράπονα που διατυπώνει η Ηλέκτρα για την ατελέσφορη αναμονή της
άφιξης του Ορέστη (164 ὅν γ᾽ ἐγὼ ἀκάματα προσμένουσ᾽ ἄτεκνος, 167-172 ὁ δὲ
λάθεται / ὧν τ᾽ ἔπαθ᾽ ὧν τ᾽ ἐδάη. τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ / ἔρχεται ἀγγελίας ἀπατώμενον; / ἀεὶ
μὲν γὰρ ποθεῖ, / ποθῶν δ᾽ οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι.) ο Χορός απαντά ως εξής: οὔτε γὰρ ὁ τὰν
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Κρῖσαν / βούνομον ἔχων ἀκτὰν / παῖς Ἀγαμεμνονίδας ἀπερίτροπος / οὔθ᾽ ὁ παρὰ τὸν
Ἀχέροντα θεὸς ἀνάσσων (180-183).1
Με τη χρήση του πατρωνυμικού παῖς Ἀγαμεμνονίδας (182) για τον Ορέστη, ο
Χορός συμπληρώνει τη διατύπωση των στίχων 160-163 (ὄλβιος, ὃν ἁ κλεινὰ / γᾶ ποτε
Μυκηναίων / δέξεται εὐπατρίδαν, Διὸς εὔφρονι / βήματι μολόντα τάνδε γᾶν Ὀρέσταν),
καθώς γίνεται σαφές πως τα ατομικά χαρακτηριστικά του ήρωα (όνομα Ὀρέσταν)
συναρτώνται άμεσα με την καταγωγή του (παῖς Ἀγαμεμνονίδας). Επιπρόσθετα η
χρήση του πατρωνυμικού σε συνάρτηση με το χαρακτηρισμό εὐπατρίδας (162)
αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση του ονόματος ως μέσου ταξινόμησης του
ατόμου στις κοινωνικές, οικογενειακές και πολιτικές δομές (Calame 1995: 175): η
ένδοξη καταγωγή του νέου προδιαγράφει μια αντίστοιχα ένδοξη μελλοντική
προοπτική (Strauss 1993: 26-27), ενώ το διπλό περιεχόμενο της λέξης εὐπατρίδας
παραπέμπει στη μελλοντική πολιτική αποκατάσταση του Ορέστη (εὖ+πατρίς) ως
νόμιμου κληρονόμου του πεθαμένου πατέρα του (εὖ+πατήρ).2
Ήδη από την αρχή του έργου (στ. 1-2) ο Παιδαγωγός προσφωνεί τον Ορέστη
προσδίδοντας έμφαση στη λαμπρή καταγωγή του νέου και στις προσδοκίες που γεννά
σ’ όλους αυτή η καταγωγή: Ὦ τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροίᾳ ποτὲ / Ἀγαμέμνονος παῖ.
Ο Ορέστης καλείται να πραγματοποιήσει ένα έργο που θα αντισταθμίζει την ηρωική
στρατηγίαν του Αγαμέμνονα στην Τροία. Ωστόσο η χρονική απόσταση (ποτέ) από το
ηρωϊκό παρελθόν του πατέρα του συναρτάται και με τη χωρική ένδειξη ἐν Τροίᾳ, η
οποία ανακαλώντας αντανακλαστικά τον Tρωϊκό πόλεμο, αντιπροσωπεύει σε
γεωγραφικό αλλά και αξιολογικό επίπεδο κάτι ξένο προς τον Ορέστη (Kuntz 1993:
21). Ο Ορέστης διεκδικεί την «επωνυμία» του μέσα από ένα δρόμο εντελώς
διαφορετικό απ’ αυτόν των ηρωικών αξιών του Αγαμέμνονα: στην ηρωική
στρατηγίαν του πατέρα του αντιπαρατίθεται η με δόλο πράξη εκδίκησης του Ορέστη,
που περιλαμβάνει τη μητροκτονία και το φόνο του Αίγισθου, του σφετεριστή του
θρόνου (Blundell 1989: 173-174).
Οι συντεταγμένες του μύθου (Ορέστης-μητροκτόνος) δεν επιτρέπουν στον
Ορέστη να αποκτήσει την πατρωνυμική του ταυτότητα ως επιβράβευση της
1

Όλες οι παραπομπές στο κείμενο του Σοφοκλή είναι από την έκδοση των Lloyd-Jones & Wilson

(1990).
2

Η χρήση των χαρακτηρισμών κλεινά (160) για τη γη των Μυκηναίων και εὐπατρίδαν (162) για τον

Ορέστη είναι προληπτική και παραπέμπει στις συνέπειες της επιστροφής του. O Kamerbeek (1974: 39
ad 162) ερμηνεύει το εὐπατρίδαν ως εξής: «as the noble prince and rightful successor of his father».
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πολεμικής του αρετής. Συνεπώς, με την πλαστή διήγηση3 της εντυπωσιακής του
παρουσίας στους αθλητικούς αγώνες των Πυθικών (681-695 κεῖνος γὰρ ἐλθὼν ἐς τὸ
κλεινὸν Ἑλλάδος / πρόσχημ᾽ ἀγῶνος Δελφικῶν ἄθλων χάριν, / ὅτ᾽ ᾔσθετ᾽ ἀνδρὸς
ὀρθίων γηρυμάτων / δρόμον προκηρύξαντος, οὗ πρώτη κρίσις, / εἰσῆλθε λαμπρός, πᾶσι
τοῖς ἐκεῖ σέβας˙ / δρόμου δ᾽ ἰσώσας τῇ φύσει τὰ τέρματα / νίκης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον
γέρας. / χὤπως μὲν ἐν παύροισι πολλά σοι λέγω, / οὐκ οἶδα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα καὶ
κράτη˙ / ἓν δ᾽ ἴσθ᾽˙ ὅσων γὰρ εἰσεκήρυξαν βραβῆς, / [†δρόμων διαύλων πένταθλ᾽ ἃ
νομίζεται,†] / τούτων ἐνεγκὼν πάντα τἀπινίκια / ὠλβίζετ᾽, Ἀργεῖος μὲν ἀνακαλούμενος,
/ ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης, τοῦ τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος / Ἀγαμέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείραντός
ποτε.) επιχειρείται η σύνδεση των δύο πεδίων, του αθλητικού και του πολεμικού,
ώστε η αθλητική του επίδοση να αντισταθμίζει την ηρωική στρατηγία του
Αγαμέμνονα. Μεταφέροντας στην αθλητική νίκη την παραδοσιακή ορολογία της
επικής επιβράβευσης της πολεμικής αρετής (Καζάζης 2000: 172), όπως πάντιμον
γέρας (687) και κράτη (689) αναδεικνύεται η σύνδεση των δύο πεδίων και ο Ορέστης
κατοχυρώνεται στη συνείδηση των ακροατών ως ο πραγματικός διάδοχος του
ηρωικού Αγαμέμνονα (694-695 ὄνομα δ’ Ὀρέστης τοῦ τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος /
Ἀγαμέμνονος στράτευμ’ ἀγείραντός ποτε). Για το σκοπό αυτό ο Παιδαγωγός
οργανώνει την αφήγησή του ακολουθώντας τις ιδιαίτερες συμβάσεις της επινίκιας
ωδής.4 Όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σταθερά σε κάθε ωδή
εντοπίζονται εδώ: το όνομα του νικητή, ο τόπος καταγωγής του και το πατρωνυμικό
του πρέπει να ανακοινωθούν (Ἀργεῖος μὲν ἀνακαλούμενος, / ὄνομα δ’ Ὀρέστης, τοῦ τὸ
κλεινὸν Ἑλλάδος / Ἀγαμέμνονος στράτευμ’ ἀγείραντός ποτε), ενώ απαραίτητη είναι και
η αναφορά των αγώνων όπου πήρε μέρος (682 Δελφικῶν ἄθλων χάριν) και ο τύπος
του αγωνίσματος όπου νίκησε (684 δρόμον 686 δρόμου δ’ ἰσώσας τῇ φύσει τὰ
τέρματα, 691†δρόμων διαύλων πένταθλ’ ἃ νομίζεται†).5

3

Για μια ευσύνοπτη παρουσίαση των ποικίλων απόψεων σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία του

πλαστού λόγου του Παιδαγωγού βλ. Macleod (2001: 108-110). Επίσης βλ. Masaracchia (1979-1980:
1028, όπου επισημαίνει πως η ανάγνωση του πλαστού λόγου του Παιδαγωγού αναδεικνύει όψεις της
δραματικής τεχνικής και της Weltanschaung του ποιητή), Verde Castro (1982: 67-78) και Goward
(1999: 113-118).
4

O Rehm (1996: 55) αναφέρει: «The Paidagogus’ speech .. recalls the ethos of the Pindaric epinikia,

which merge public acclaim with aristocratic triumph»
5

Carne Ross (2002: 38-40). Για το σχολιασμό των τυπικών στοιχείων της επινίκιας ωδής στο λόγο του

Παιδαγωγού βλ. Finglass (2007: 306-307 ad 686 & 689).
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Από τη διατύπωση των στίχων 694-695, όπου παρόμοια έμφαση τίθεται στις
επωνυμικές αναφορές (Ὀρέστης, τοποθετείται στη θέση της πενθημιμερούς τομής,
Ἀγαμέμνονος, τοποθετείται στην αρχή του στίχου για έμφαση), τονίζεται η ιδιαίτερη
σημασία του πατρωνυμικού στη συγκρότηση της δημόσιας ταυτότητας του νέου (693
ἀνακαλούμενος: το όνομα του νικητή ανακοινώνεται δημόσια από τον κήρυκα) και
στην αναγνώριση της κοινωνικής του θέσης. Το μόνο πρόβλημα είναι πως αυτή η
ηρωική ταυτότητα του Ορέστη είναι πλαστή, καθώς η ρήση του Παιδαγωγού
εξυπηρετεί το σχέδιο της απάτης.

1.2. Η κατάκτηση μιας αναγνωρισμένης ταυτότητας
Ωστόσο με την κατακλείδα του έργου (1508-1510 ὦ σπέρμ’ Ἀτρέως, ὡς πολλὰ παθὸν
/ δι’ ἐλευθερίας μόλις ἐξῆλθες /τῇ νῦν ὁρμῇ τελεωθέν) ο Χορός καταφάσκει τη
διαδικασία της κατάκτησης μιας αναγνωρισμένης ταυτότητας: η προσφώνηση του
Ορέστη6 με τη συνάφεια ὦ σπέρμ’ Ἀτρέως επιβεβαιώνει τη θέση του νέου ως
συνεχιστή του γένους, ενώ η μετοχή τελεωθέν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της
προσωπικότητας του Ορέστη τόσο σε δραματικό όσο και σε μυητικό επίπεδο (Gasti
2001: 325-326).
Παράλληλα, το πέρασμα του Ορέστη στον κόσμο των ενήλικων ανδρών και η
ένταξή του στη δημοκρατική πόλη, επικυρώνεται με τη δήλωση των στίχων 15051507 (χρῆν δ᾽ εὐθὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην, / ὅστις πέρα πράσσειν γε τῶν νόμων
θέλοι, / κτείνειν· τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἦν πολύ), όπου καταθέτει τις πολιτικές του
θέσεις αφαιρώντας από την εκδίκηση τον ιδιωτικό χαρακτήρα και αναβαθμίζοντας το
ρόλο των νόμων και της δίκης στη διακυβέρνηση των ανθρώπινων υποθέσεων.

1.3 Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία της ανάλυσής μας, η ταυτότητα του Ορέστη στην
Ηλέκτρα είναι αυτή του εκδικητή του Αγαμέμνονα, όπως καθορίζεται από τις
προσδοκίες που έχει η κοινωνία απ’ αυτόν και δηλώνεται με όρους που
χρησιμοποιούνται από τον Παιδαγωγό, την Ηλέκτρα και το Χορό, όπως ἀρωγός,
(1391-92 ΧΟ. παράγεται γὰρ ἐνέρων / δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας) τιμωρός, (14
ΠΑΙ. πατρὶ τιμωρὸν φόνου, 811-812 ΗΛ. σὲ πατρὸς ἥξειν ζῶντα τιμωρόν ποτε / κἀμοῦ
6

Ο Calder III (1963:215-216) εξετάζει το πρόβλημα της κατακλείδας του έργου και καταλήγει στο

συμπέρασμα πως η προσφώνηση ὦ σπέρμ' Ἀτρέως αναφέρεται στην Ηλέκτρα.
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ταλαίνης, 1155-56 ΗΛ. φήμας λάθρᾳ προὔπεμπες ὡς φανούμενος / τιμωρὸς αὐτός),
πράκτωρ (953 ΗΛ. φόνου ποτ’ αὐτὸν πράκτορ’ ἵξεσθαι πατρός), μελέτωρ (846-48 ΗΛ.
ἐφάνη γὰρ μελέτωρ / ἀμφὶ τὸν ἐν πένθει˙ ἐμοὶ δ’οὔτις ἔτ ἔσθ’˙ ὃς γὰρ / ἔτ’ ἦν, / φροῦδος
ἀναρπασθείς), μιάστωρ (601-604 ΗΛ. ὁ δ’ ἄλλος ἔξω, χεῖρα σὴν μόλις φυγών, τλήμων
Ὀρέστης δυστυχῇ τρίβει βίον˙ / ὃν πολλὰ δή μέ σοι τρέφειν μιάστορα ἐπῃτιάσω).
Οι όροι ἀρωγός, τιμωρός, μελέτωρ σηματοδοτούν την οικογενειακή αλληλεγγύη
και το πλέγμα των ηθικών υποχρεώσεων που συνδέουν τον εκδικητή με τα ζωντανά
και νεκρά μέλη του οίκου του, ενώ ο όρος πράκτωρ παραπέμπει στο πρακτικό μέρος
της εκδίκησης που ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της πράξης. Η εκτέλεση της
εκδίκησης έχει δύο όψεις τις οποίες μεταφέρει ο χαρακτηρισμός μιάστωρ: η εκδίκηση
του Ορέστη έχει τις ρίζες της στο παρελθόν καθώς απορρέει από το μίασμα του
φόνου του Αγαμέμνονα και τρέφεται από το χυμένο αίμα του. Παράλληλα,
προοικονομεί το μέλλον και σημασιοδοτεί αρνητικά την πράξη της εκδίκησης, αφού
ο φόνος της μητέρας θα μολύνει τον Ορέστη (Blundell 1989: 169). Η Ηλέκτρα στους
στ. 603-604, παρακάμπτοντας τις επιπλοκές μιας ηθικής αξιολόγησης, προβάλλει ως
επιτακτικό το καθήκον της μεταβίβασης εκ μέρους της (τρέφειν) των αξιών εκείνων
τις οποίες θα επιβεβαιώσει η μελλοντική συμπεριφορά του Ορέστη ως μιάστορος. Η
δεύτερη είναι μια πλαστή ταυτότητα ενός αθλητή που οδηγείται σ’ έναν ευκλεή
θάνατο στον cursus honorum.
Το γεγονός ότι ο Σοφοκλής «αρνείται» στον ήρωά του το γνωστό από την
παράδοση μέλλον του (καταδίωξη από τις Ερινύες – τελική αδιαμφισβήτητη
δικαίωση του μητροκτόνου) καθορίζει τον τρόπο παρουσίασης του Ορέστη στην
έξοδο του έργου. Παρά την υπονόμευση του αίσιου τέλους7 (1498 ΑΙ. μέλλοντα
Πελοπιδῶν κακά: υπαινιγμός στα μελλοντικά βάσανα του Ορέστη / 1508 ΧΟ. ὦ
σπέρμ’ Ἀτρέως: η αναφορά του Ατρέα ανακαλεί την κληρονομική κατάρα) η

7

Βλ. τις απόψεις των σχολιαστών που διαβλέπουν στα λόγια του Αίγισθου την υπονόμευση του αίσιου

τέλους της Ηλέκτρας: Campbell (1881:233 ad 1497,8); Jebb (1894: 200 ad 1497f); March (2001: 22930 ad 1498). O Linforth (1963: 123-24), ενώ αναγνωρίζει ότι ο Σοφοκλής υπαινίσσεται τα μελλοντικά
βάσανα του Ορέστη, προτείνει μια συμβιβαστική λύση του προβλήματος προβάλλοντας την άποψη ότι
«ο ποιητής επαφίεται στην ανάμνηση που είχαν οι θεατές από την τελική ρύθμιση του προβλήματος
στις Ευμενίδες του Αισχύλου». Γενικά για τη στάση των μελετητών στο πρόβλημα του τέλους του
έργου βλ. Harder (1995: 27, 30 σημ. 15, 31 σημ. 16) όπου εκθέτει τις κυρίαρχες ερμηνευτικές τάσεις
και δίνει βιβλιογραφία.
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μετατόπιση του ενδιαφέροντος στα πολιτικά ζητήματα8 (τυραννοκτονία / πολιτικόνομικό υπόβαθρο ανταποδοτικής δικαιοσύνης)9 εξασφαλίζει στον Ορέστη την
ταυτότητα του ενήλικου άνδρα.

2. Ηλέκτρα-Χρυσόθεμη: αντιθετικές θεωρήσεις της ταυτότητας
2.1. Κανονιστικά πρότυπα προσδιορισμού της ταυτότητας
Στο Α΄ επεισόδιο, στο διάλογο Χρυσόθεμης-Ηλέκτρας (328-471) ο ποιητής διερευνά
πώς τα αιτήματα της ομαδικής ταυτότητας, δηλαδή τα αιτήματα της φύσεως και της
ευγενείας, περιορίζουν και προσδιορίζουν τις ατομικές δυνατότητες επιτέλεσης της
πράξης. Συγκεκριμένα στους στίχους 254-258 (αἰσχύνομαι μέν, ὦ γυναῖκες, εἰ δοκῶ /
πολλοῖσι θρήνοις δυσφορεῖν ὑμῖν ἄγαν. / ἀλλ᾽ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγκάζει με δρᾶν, /
σύγγνωτε. πῶς γάρ, ἥτις εὐγενὴς γυνή, / πατρῷ᾽ ὁρῶσα πήματ᾽, οὐ δρῴη τάδ᾽ ἄν), ενώ
η Ηλέκτρα έχει συναίσθηση της παθολογικής της στάσης, η οποία εκφράζεται μέσω
της παράτασης του πένθους, και παραδέχεται ότι αποκλίνει από το κανονιστικό
πρότυπο συμπεριφοράς, συγχρόνως εκφράζει την άποψη ότι η επιλογή του θρήνου
συνιστά το μόνο μέσο για να προσεγγίσει η ίδια το ιδανικό πρότυπο συμπεριφοράς
που επιβάλλεται από την ευγένεια (257-258 πῶς γάρ, ἥτις εὐγενὴς γυνή, / πατρῷ᾽
ὁρῶσα πήματ᾽, οὐ δρῴη τάδ᾽ ἄν).
Με την επίκληση της βίας και της ἀνάγκης (256) η Ηλέκτρα αντιπαρατάσσει
στην αἰσχύνην (254 αἰσχύνομαι) που απορρέει από την υπέρβαση του κοινωνικά
καθορισμένου πλαισίου ηθικής ένα άλλο είδος αἰσχύνης πολύ πιο ουσιαστικό, που
απορρέει από την αδυναμία του ατόμου να κατοχυρώσει την εὐγένειαν κοινωνικά.10 Η
Ηλέκτρα ενδιαφέρεται για την αντίδραση των άλλων σε σχέση με τις ενέργειές της,
αλλά θεωρεί σημαντικότερο και απολύτως επιβεβλημένο (ἡ βία … ταῦτ’ ἀναγκάζει με
δρᾶν) το καθήκον που υπαγορεύεται από τους κανόνες της ευγένειας. Η επανάληψη

8

Juffras (1991: 107)

9

Οι πράξεις του Ορέστη χαρακτηρίζονται από την αλληλοείσδυση ανάμεσα στο πολιτικό-δημόσιο και

το ιδιωτικό, όπως συχνά συμβαίνει στην τραγωδία, όπου το θέμα πόλις - οἶκος κυριαρχεί. Βλ. σχετικά
Saïd (1998: 285).
10

Ο Cairns (1993: 248) επισημαίνει: «her aischunē indicates that she is not behaving as a noblewoman

should in normal circumstances, yet she justifies her conduct in terms of loyalty to her own nobility
(eugeneia)».
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του ρήματος δρᾶν (256, 258) προβάλλει την επιτελεστικότητα της ευγένειας11, καθώς
η μνημονευτική πρακτική μέσω του θρήνου θεωρούμενου ως ἔργου και όχι ως λόγου
ενεργοποιεί τη συνθήκη ευγένειας και συμβάλλει στη συγκρότηση της ταυτότητας
της ηρωίδας.
Από την κατηγορία που εκτοξεύει η Ηλέκτρα εις βάρος της Χρυσόθεμης στους
στίχους 341-342 (δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς / κείνου λελῆσθαι, τῆς δὲ
τικτούσης μέλειν) γίνεται σαφές πως η μνήμη αποτελεί για την Ηλέκτρα συστατικό
στοιχείο της ατομικής ταυτότητας˙ η άρνηση της Χρυσόθεμης να διατηρήσει ζωντανή
τη μνήμη του πένθους (λελῆσθαι) καθιστά ανενεργή τη συνθήκη της ευγένειας (ἔφυς)
και αφαιρεί από τη Χρυσόθεμη τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού με βάση το
κανονιστικό πρότυπο που επιβάλλει η καταγωγή από τον πατέρα. Με άλλα λόγια
πρόκειται για μια αντίθεση ανάμεσα σ’ ένα πατρωνυμικό σύστημα προσδιορισμού
της ταυτότητας και σ’ ένα μητρωνυμικό˙ ο παροπλισμός της μνήμης του πατέρα και η
διατήρηση του φυσικού δεσμού με τη μητέρα (τικτούσης)12 αποτελεί για τη

11

Είναι γνωστό ότι η εὐγένεια συναρτάται με την φύσιν του ήρωα, δηλ. την αριστοκρατική του

καταγωγή. Ως εκ τούτου μπορούμε να μιλήσουμε για έναν ενδογενή χαρακτήρα της ευγένειας, που
εξαρτάται άμεσα από το φυσικό υπόβαθρο του ατόμου. Ωστόσο η φύσις δεν συνεπάγεται αυτόματα
και εκπλήρωση του ιδανικού της ευγένειας. Γι΄ αυτό και η ευγένεια είναι μια συνθήκη την οποία
καλείται να ενεργοποιήσει το άτομο με τις πράξεις του και να την κατοχυρώσει στα μάτια του
κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς, το κριτήριο της ευγένειας δεν είναι αμιγώς ενδογενές, αλλά υπάρχει ως
συνθήκη στον καθένα που διαθέτει την αριστοκρατική καταγωγή (φύσις) και ο καθένας καλείται να
την ενεργοποιήσει (Ηλέκτρα) ή να την αφήσει ανενεργό (Χρυσόθεμις). Για τους όρους που
χρησιμοποιούμε εδώ καθώς και για την έννοια της επιτέλεσης βλ. Culler (2000: 142), όπου αναφέρεται
στη θεώρηση του φύλου ως επιτέλεσης. Επιτελεστική θεωρεί την εὐγένειαν και ο Halliwell (1990: 32),
όπως φαίνεται από αυτά που αναφέρει: «it (εὐγένεια) is a component of identity which needs to be
recreated, realized, and fulfilled in the positive development of the individual’s own ‘nature’». Bλ.
επίσης Cairns (1993: 231 σημ. 51).
12

Η Χρυσόθεμη, έχοντας επιλέξει την οδό της λήθης και μην έχοντας επαναπροσδιορίσει τη σχέση της

με τη μητέρα, διατηρεί αναλλοίωτο το συναισθηματικό δεσμό μ' αυτήν, δεσμό που πηγάζει από τον
αλώβητο χαρακτήρα της βιολογικής σχέσης (τῆς δὲ τικτούσης μέλειν). Γι΄ αυτή τη σημασία της μετοχής
ενεστώτα βλ. Jebb (1894: 53 ad 342): «The pres. part. expressing the permanent relationship». Η χρήση
των διαφορετικών γραμματικών χρόνων [261-262 ᾗ πρῶτα μὲν τὰ μητρός, ἥ μ’ ἐγείνατο (αόριστος) /
ἔχθιστα συμβέβηκεν - 342 τῆς τικτούσης (ενεστώτας)] σηματοδοτεί την εντελώς διαφορετική στάση των
δύο αδελφών απέναντι στη μητέρα τους που συνοδεύεται και από μία αντίστοιχη στάση απέναντι στο
παρελθόν: η μνήμη του πένθους συνεπάγεται για την Ηλέκτρα διαγραφή του φυσικού δεσμού με τη
μητέρα της, ενώ ο παροπλισμός της μνήμης του πατέρα συνεπάγεται για τη Χρυσόθεμη διατήρηση του

[377]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /378/

Χρυσόθεμη επιλογή του μητρωνυμικού προσδιορισμού της ταυτότητας, πράγμα που
επικυρώνεται στους στίχους 365-368 (νῦν δ᾽ ἐξὸν πατρὸς / πάντων ἀρίστου παῖδα
κεκλῆσθαι, καλοῦ / τῆς μητρός. οὕτω γὰρ φανῇ πλείστοις κακή, / θανόντα πατέρα καὶ
φίλους προδοῦσα σούς: η συμπαράθεση κεκλῆσθαι-καλοῦ παραπέμπει στο σύστημα
κατονομασίας ως βασικό ταξινομικό μέσο και ως κριτήριο ταυτότητας).13
H επανάληψη του ρήματος καλεῖσθαι (κεκλῆσθαι, καλοῦ) σε συνδυασμό με τη
χρήση του φαίνεσθαι (φανῇ) παραπέμπει στην κοινωνικά αναγνωρισμένη αξία του
ανθρώπου και των ενεργειών του και εκφράζει ένα είδος ηθικότητας που δεν
αυτονομείται από την κοινωνία (πλείστοις).14 Η αρνητική αξιολόγηση (κακή,
προδοῦσα) της απόφασης της Χρυσόθεμης να ταχθεί στο πλευρό της μητέρας της
αποτελεί κατά τη γνώμη της Ηλέκτρας ένα ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή πλεύσης
της Χρυσόθεμης.
Η Χρυσόθεμη που καλείται να επιλέξει ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο θεωρήσεις
καθορισμού της ατομικής ταυτότητας βιώνει έναν

εσωτερικό διχασμό (332-340

καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα κἀμαυτήν, ὅτι / ἀλγῶ ᾽πὶ τοῖς παροῦσιν· ὥστ᾽ ἄν, εἰ σθένος /
λάβοιμι, δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. / νῦν δ᾽ ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοκεῖ, /
καὶ μὴ δοκεῖν μὲν δρᾶν τι, πημαίνειν δὲ μή. / τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα καὶ σὲ βούλομαι ποεῖν. /
καίτοι τὸ μὲν δίκαιον οὐχ ᾗ ᾽γὼ λέγω, / ἀλλ᾽ ᾗ σὺ κρίνεις. εἰ δ᾽ ἐλευθέραν με δεῖ / ζῆν,
τῶν κρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀκουστέα.) που αποτελεί το άλλοθι της συμβιβασμένης
ζωής. Κατά τη Χρυσόθεμη η ατομική ταυτότητα καθορίζεται από τα αιτήματα των
κυρίαρχων κοινωνικών / πολιτικών δυνάμεων που ενεργούν πάνω της και
περιορίζουν τις ατομικές της δυνατότητες (στάση υποταγής: 335, 340, 396 τοῖς
κρατοῦσι δ’ εἰκαθεῖν) καθώς και τη δυνατότητα της συντελεστικότητας.
Αυτή της η δυνατότητα καθορίζεται σε αποφασιστικό βαθμό και από τα
κανονιστικά πρότυπα του φύλου, όπως φαίνεται στο Γ΄ επεισόδιο (871-1057). Μετά
την αναγγελία του θανάτου του Ορέστη, όταν η Ηλέκτρα αποφασίζει να αναλάβει το
έργο της εκδίκησης, τα κανονιστικά πρότυπα του φύλου στα οποία είναι
προσκολλημένη η Χρυσόθεμη υπόκεινται σε μια ρητορική χρήση από την Ηλέκτρα
φυσικού δεσμού με τη μητέρα [και στις δύο περιπτώσεις η χρήση των ρημάτων (ἐγείνατο - τικτούσης)
αναδεικνύει το φυσικό χαρακτήρα αυτού του δεσμού].
13

Η χρήση του ρήματος καλεῖσθαι αναφέρεται στην κοινωνικά προσανατολισμένη συμπεριφορά.

Σχετικά με τη χρήση του ρήματος καλεῖσθαι και συγκεκριμένα του τύπου κεκλῆσθαι βλ. Ruijgh (1976).
14

Bλ. Macleod (2001: 66): «Pleistoi here seems to have the force of ‘public opinion’, that is, Elektra

defines ‘right thinking’ by reference to communal standards».
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με στόχο να πείσει την αδελφή της να τη συνδράμει. Η αδράνεια της Χρυσόθεμης θα
την καταδικάσει σε μια κατάσταση κοινωνικής απαξίωσης, που οφείλεται στη
στέρηση της πατρικής περιουσίας και τη συνακόλουθη στέρηση της δυνατότητας
κοινωνικής αποκατάστασης μέσω του γάμου (959-962 ΗΛ. ᾗ πάρεστι μὲν στένειν /
πλούτου πατρῴου κτῆσιν ἐστερημένῃ, / πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου /
ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυμέναιά τε).

2.2. Η εὔκλεια ως κίνητρο συμπεριφοράς και η οικειοποίηση της αρσενικής
ταυτότητας
Για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων της15 η Ηλέκτρα
περιγράφει τη λαμπρή μελλοντική προοπτική της ηθικής δικαίωσης και της
κοινωνικής τους καταξίωσης μετά την εκτέλεση της εκδίκησης (975-985: ΗΛ. τίς γάρ
ποτ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν / τοιοῖσδ᾽ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται, /“ἴδεσθε τώδε τὼ
κασιγνήτω, φίλοι, / ὣ τὸν πατρῷον οἶκον ἐξεσωσάτην, / ὣ τοῖσιν ἐχθροῖς εὖ βεβηκόσιν
ποτὲ / ψυχῆς ἀφειδήσαντε προὐστήτην φόνου. / τούτω φιλεῖν χρή, τώδε χρὴ πάντας
σέβειν˙ / τώδ᾽ ἔν θ᾽ ἑορταῖς ἔν τε πανδήμῳ πόλει / τιμᾶν ἅπαντας οὕνεκ᾽ ἀνδρείας
χρεών.” / τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, / ζώσαιν θανούσαιν θ᾽ ὥστε μὴ
᾽κλιπεῖν κλέος).
Προβάλλοντας τη δημόσια αναγνώριση της πράξης τους ως το ισχυρότερο
κίνητρο συμπεριφοράς (973 εὔκλεια λόγων, 985 κλέος) διεκδικεί την κατάσταση της
ανδρείας, μιας αρετής καθαρά ανδρικής (982-983 τώδ’ ἔν θ’ ἑορταῖς ἔν τε πανδήμῳ
πόλει / τιμᾶν ἅπαντας οὕνεκ’ ἀνδρείας χρεών), οικειοποιούμενη την αρσενική
ταυτότητα (και μάλιστα αυτή των τυραννοκτόνων Αρμόδιου και Αριστογείτονα).16
Στο στάσιμο που ακολουθεί ο Χορός με την γνώμην των στ. 1082-84 (οὐδεὶς τῶν
15

Για τον ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο με τον οποίο η Ηλέκτρα οργανώνει τα επιχειρήματά της βλ. αρχ.

σχολ. ad 975: ὅρα ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς Ἠλέκτρας ὅτι πάντα τέθεικεν τὰ ἀγαθὰ ἅπερ
αὐταῖς παρέσται ἀνελούσαις τὸν Αἴγισθον, τὰ δὲ ἕτερα ὑπεξῄρηκεν ὁποῖα πείσονται ἁλοῦσαι ... ἀλλ' ᾔδει
τὸ περίφοβον τῆς Χρυσοθέμιδος ὥστε ἑκοῦσα τοὺς δειλοτέρους τῶν λόγων ὑπεξεῖλεν ὥστε μηδὲ εἰς
ἔννοιαν τῶν κινδύνων ἐκείνην καταστῆσαι. Βλ. επίσης Huys (1993: 310), ο οποίος σωστά μιλάει για
«rhétorique raffinée».
16

Η αναγνώριση της πράξης υπερβαίνει τα στενά όρια της πόλης (975 ἀστῶν ἢ ξένων) καθώς και την

επικού τύπου φαντασίωση της Ηλέκτρας, παραπέμποντας στη θεμελιώδη για την αθηναϊκή σκέψη και
πανανθρώπινη συνείδηση (984 τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, η γενική αποδοχή δηλώνεται με
την επιλογή τις-Rede) τυραννοκτονία του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα (Juffras 1991; Finglass
2007: 403-404 ad 973-85 και 405 ad 975).
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ἀγαθῶν <ἂν> / ζῶν κακῶς εὔκλειαν αἰσχῦναι θέλοι / νώνυμος, ὦ παῖ παῑ)
προσδιορίζει το πλαίσιο των αξιών τῶν ἀγαθῶν με όρους που παραπέμπουν στις
ηθικές αξίες της Ηλέκτρας, έτσι όπως τις εξέθεσε στο λόγο της προς τη Χρυσόθεμη.
Το καλῶς ζῆν συναρτάται με μια ηθική στάση που καθορίζεται από τα ατομικά
κίνητρα του ἀγαθοῦ (κατάκτηση κλέους που είναι ένα θέμα που επανέρχεται εδώ:
εὔκλεια, νώνυμος)17 και από τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία απ' αυτόν (1089
σοφά τ' ἀρίστα τε παῖς κεκλῆσθαι: η αξία του κάθε ατόμου πιστοποιείται από την
κοινωνία). Η απόφαση της Ηλέκτρας να εκτελέσει την εκδίκηση αψηφώντας το
θάνατο (1078-80 οὔτε τι τοῦ θανεῖν προμηθὴς / τό τε μὴ βλέπειν ἑτοίμα, / διδύμαν
ἑλοῦσ᾽ Ἐρινύν) και να κατακτήσει το χαρακτηρισμό εὔπατρις (1081 τίς ἂν εὔπατρις
ὧδε βλάστοι;) αποδεικνύει πως παραμένει πιστή στο ηθικό της χρέος προς το νεκρό
πατέρα της αναλαμβάνοντας το νέο της ρόλο που ταυτίζεται μ’ εκείνον του αδελφού
της (162 εὐπατρίδαν, 857 εὐπατριδᾶν, όπου οι χαρακτηρισμοί αφορούν τον Ορέστη).18
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κατακλείδα του λόγου της (989 ζῆν αἰσχρὸν
αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυκόσιν) που συμπυκνώνει τις ηθικές αξίες που συνδέονται με
τον ηρωικό κώδικα τιμής. Με τη συμπαράθεση αἰσχρὸν - αἰσχρῶς επανέρχεται το
θέμα της κοινωνικής αξιολόγησης των πράξεων και συγκεκριμένα το θέμα της
κοινωνικής καταδίκης για την αδυναμία επιβεβαίωσης της φύσεως (καλῶς
πεφυκόσιν). Η φύσις σε συνάρτηση με την εὐγένειαν παραπέμπουν σε αξίες που
απαρτίζουν ένα κανονιστικό πρότυπο συμπεριφοράς για τις δυο αδελφές. Το καλῶς
πεφυκέναι προσδιορίζει μια ηθική στάση που καθορίζεται από τα ατομικά κίνητρα
(κατάκτηση κλέους - τιμῆς) και από τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία, η οποία
πιστοποιεί τελικά την αξία του κάθε ατόμου (977-83). Αν και ο θάνατος δεν
αναφέρεται ρητά στους στίχους αυτούς, ωστόσο υπονοείται ότι από την ατίμωση (ζῆν
αἰσχρῶς) προτιμότερος είναι ένας θάνατος που επιβεβαιώνει την ἀρετήν του ήρωα.
Η Χρυσόθεμη, όπως είναι αναμενόμενο, απορρίπτει την πρόταση της Ηλέκτρας.
Συγκεκριμένα, αντιτάσσει στο μαχητό κριτήριο του καλῶς πεφυκέναι το αμάχητο
κριτήριο της φύσεως: οὐκ εἰσορᾷς; γυνὴ μὲν οὐδ' ἀνὴρ ἔφυς, / σθένεις δ' ἔλασσον τῶν
ἐναντίων χερί (997-98). Με τη διατύπωση οὐδ' ἀνὴρ ἔφυς η Χρυσόθεμη απαντά στην
επιθυμία της Ηλέκτρας για τον έπαινο της ἀνδρείας (983) τονίζοντας το ανέφικτο της

17

Επίσης το θέμα του κλέους επανέρχεται και στο στίχο 1086 αν δεχθούμε τη διόρθωση του Sirks

αἰῶνα κλεινόν αντί της γραφής των χφφ. αἰῶνα κοινόν.
18

Γι΄ αυτό βλ. Burton (1980: 210) και Macleod (2001: 148-49).
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κατάκτησης μιας αρετής που είναι αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών (ἀνήρ ἀνδρεία).19 Κατά τη Χρυσόθεμη, η Ηλέκτρα υπόκειται στα κανονιστικά πρότυπα του
φύλου (γυνὴ μὲν ... ἔφυς) και τα αιτήματα της ομαδικής ταυτότητας περιορίζουν τις
ατομικές δυνατότητες του έμφυλου υποκειμένου20 (σθένεις δ' ἔλασσον / ... χερί: η
γυναικεία ιδιότητα συνεπάγεται και περιορισμένη φυσική δύναμη).21

3. Γενικά Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνω τα βασικά σημεία της ανακοίνωσής μου:
Με τη συμπληρωματική κατασκευή των χαρακτήρων της Ηλέκτρας και της
Χρυσόθεμης προκύπτει πως η επιτελεστικότητα της ευγένειας, δηλαδή η επιβεβαίωση
της φύσεως μέσω της πράξης, αποτελεί για την Ηλέκτρα μοναδική επιλογή. Αντίθετα
για τη Χρυσόθεμη το κριτήριο της ωφέλειας (944 ἀλλ᾽ εἴ τις ὠφέλειά γ᾽, οὐκ
ἀπώσομαι) και τα κανονιστικά πρότυπα του φύλου αποκλείουν τη δυνατότητα της
συντελεστικότητας και αποτελούν το άλλοθι της συμβιβασμένης ζωής.
Στην περίπτωση του Ορέστη η ταυτότητά του συγκροτείται κυρίως με βάση τις
προσδοκίες που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν και αποτελεί κοινωνική κατασκευή. Eίναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ορέστης δε χρησιμοποιεί για τον εαυτό του

19

Για την υιοθέτηση ανδρικών αξιών από την Ηλέκτρα βλ. Ηuys (1993: 322-23), Serghidou (1993: 91,

104 σημ. 33) και Burnett (1998: 124-25). H παθητικότητα και η υποτακτικότητα ήταν οι κατ’ εξοχήν
γυναικείες αρετές και η Χρυσόθεμη ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα ιδανικά της
κοινωνικής πραγματικότητας της Αθήνας. Γι΄ αυτό βλ. Huys (1993: 324 σημ. 21) όπου παραθέτει
βιβλιογραφία σχετική με το θέμα.
20

Για τα στερεότυπα του φύλου, όπως αυτά εμφανίζονται στην τραγωδία βλ. Pomeroy (1976: 98). Η

Χρυσόθεμη μένει δέσμια στα στερεότυπα του φύλου της, σε αντίθεση με την Ηλέκτρα που
αναλαμβάνει ένα ανδρικό καθήκον υπερβαίνοντας τα κανονιστικά πρότυπα του φύλου. Γι΄ αυτό βλ.
Serghidou (1993: 91). Για μια εξέταση της Αντιγόνης και της Ηλέκτρας από τη σκοπιά των
κανονιστικών προτύπων του φύλου βλ. Sorum (1982).
21

Η απόφαση της Ηλέκτρας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη συνολική ηθογραφική παρουσίασή

της. Γι' αυτό βλ. Kamerbeek (1974: 136 ad 1019, 20). Mε δεδομένα τα ηθογραφικά χαρακτηριστικά
των δύο αδελφών, γίνεται σαφές ότι η προσπάθεια της Ηλέκτρας να πείσει τη Χρυσόθεμη είναι
καταδικασμένη σε αποτυχία. Επίσης φαίνεται πως το σχέδιο της Ηλέκτρας δε συγκεντρώνει πολλές
πιθανότητες επιτυχίας. Ωστόσο η απόφαση της ηρωίδας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψιν και η
σκηνή αυτή αποσκοπεί περισσότερο να αναδείξει την αποφασιστικότητα της Ηλέκτρας. Όλα αυτά τα
θέματα εξετάζει ικανοποιητικά ο Huys (1993: 335-38).
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καθόλου τον όρο τιμωρός ή το ρήμα τιμωροῦμαι, που αναδεικνύει το ηθικό
περιεχόμενο της εκδίκησης καθώς και τη συναισθηματική εμπλοκή του εκδικητή.22
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Abstract
In Aeschylus’ Persae (472 B.C.), the earliest surviving tragedy and the only extant
one based on a contemporary historical event, Xerxes’ defeat at Salamis (480 B.C.),
the poet emphasizes by various means the differences between the Greeks and the
Persians in political and military systems, language and mores. Yet, as I will attempt
to point out in my present discussion, although the poet repeatedly underlines the gulf
that separated the two worlds, at the same time he transcends national boundaries,
blurring in several respects the distinction between Greeks and Persians, Self and
Other, and stressing the common humanity underlying their differences.

Key-Words
Aeschylus’ Persae, Greeks, Persians, Self, Other

Aeschylus’ Persae is the earliest surviving tragedy and the only extant one whose
subject-matter is based not on a mythical but on a contemporary historical event,
Xerxes’ defeat at Salamis (480 B.C.), only eight years before the production of the
play (472 B.C.). The action of Persae takes place in the distant Persian court and all
the characters are Persians.1 Thus throughout the play the Athenian stage is suffused
by oriental colour, customs and mores, throwing into sharp relief the Greek way of
life and underlining the gulf that separated the two worlds. Hall explores how the
Greek imagination portrayed in this play “the culturally other, the anti-Greek, the
barbarian”, arguing that Persae “is the earliest testimony to the absolute polarization
in Greek thought of Hellene and barbarian” (Hall 1989: 70, 57).2 Thus the Persians

1

As Hall (1996: 19) points out, Persae “is the only extant tragedy whose cast is exclusively barbarian”.

2

Hall argues further (1989: 99) that Persae “represents the first unmistakable file in the archive of

Orientalism, the discourse by which the European imagination has dominated Asia ever since by
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are presented as being exactly what the Greeks and especially the Athenians were not,
that is, materialistic, effeminate, luxurious, culturally and militarily inferior. Yet,
although the poet repeatedly points out the cultural differentiation between the Greek
and the Οriental world,3 quite often he blurs it. The Athenian spectators are constantly
reminded of their superiority to their enemy in terms of their political constitution,
mode of warfare and way of life, yet at the end of the play, as I will argue in my
following discussion, they will instead leave the theatre with a sense of the common
humanity shared by both of them.
The contrast between the monarchical Persian rule and the Athenian democratic
system is pervasive throughout the play and certainly the most distinctive feature
differentiating the East from the West.4 The vast Persian empire with its innumerable
subject nations, its elaborate administration and strictly observed hierarchy, the
autocratic rule of the Persian king emanating from his divine right to power, and the
quasi-religious respect paid to royalty by its subjects are the exact opposite of the
political equality of the Athenian democracy. The absolute power of the Persian king
is exemplified in Xerxes’ threat to behead his captains, if the Greeks found some way
of escaping (369-71),5 which is at odds with the freedom enjoyed by the Athenian
citizens and army who are no one’s slaves or subjects (242), yet they fight bravely and
win in battle (244). This statement, uttered by the coryphaeus in response to the
Queen’s queries about Athens and its inhabitants, would strongly appeal to the
patriotic pride of the Athenians. The despotic attitude of the Persian king is also
underlined by the Queen’s assertion that if her son fails, he will not give account to
the community for the defeat (213). The unaccountability of Persian monarchy is
implicitly contrasted with the democratic institution of εὔθυναι (to which the term
ὑπεύθυνος, 213, readily points), the examination to which the Athenian magistrates
had to submit annually.6

conceptualizing its inhabitants as defeated, luxurious, emotional, cruel, and always as dangerous”. On
this theme, see the extensive discussion by Said 1978.
3

For an extensive discussion of the differences between Greeks and Persians in the play, see Hall

1989: 76-100.
4

On the opposition between the two political systems, see Hall 1989: 93-98; Harrison 2000: 76-91.

5

On servile fear as a political instrument in the despotic Orient, which is absent from democratic

Greece, see Kantzios 2004. For the text of Persae, I use the edition of Garvie 2009.
6

Cf. Garvie 2009: on 211-14; Hall 1996: on 213; Harrison 2000: 78 and nn. 17, 18.

[386]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /387/

A clear exposition of the Persian autocratic rule viewed from a democratic
perspective is drawn by the chorus in the third strophic pair of the first stasimon as
they express their fears about the political consequences of the catastrophe at Salamis
(584-94). In this passage the poet picks up the three distinctive features of life under
Persian despotism, which are in exact opposition to the democratic ideal (Hall 1989:
98). The exaction of tribute paid to the king is implicitly contrasted with the payment
of taxes to the state, not to any individual, in democratic Athens. The unequivocal
obedience of the subjects of the Persian empire to their king exemplified in the
extravagant act of proskynesis7 would throw into sharp relief the democratic ideal of
equality. Finally the implication of the chorus about the suppression of free speech in
the Persian state is meant to point out the concept of παρρησία, a characteristic feature
of the Athenian democracy its citizens were especially proud of. The chorus’ fears
about the imminent disintegration of the Persian empire seem to be exaggerated,8 yet
they are confirmed in the third stasimon (852-907), as most of Darius’ conquests
listed there had been recovered by 472 by the Athenians. On the other hand the
description in 584ff. could ironically apply to the transformation of the Delian League
into an instrument of Athenian imperialism, requiring contributions to be made to
Athens.
The practice of proskynesis must have seemed fascinating to the Greeks, hence
the poet exploits it as a magnificent piece of stage action: the chorus prostrate
themselves before the Queen when she first appears, on her chariot and in full
splendour, addressing her in highly ornamental language (150-58) which would have
sounded excessive to Greek ears. They probably perform the same gesture before
Darius,9 whom they address with quasi-religious awe (694-96, 700-2), but they do not

7

Proskynesis, one of the most conspicuous features of Oriental despotism, which the Greeks regarded

as dangerously excessive and performed only before the images of gods, was an elaborate gesture of
obeisance before royalty, although there has been controversy as to its exact form, from low bowing to
full prostration. See Garvie 2009: on 152; Gow 1928: 134-36; Hall 1989: 96-97; 1996: on 152;
Harrison 2000: 87-88; Rosenbloom 2006: 50.
8

Cf. Avery 1964: 179; Gagarin 1976: 35; Garvie 2009: 234; Hall 1989: 70 and n. 56; Harrison 2000:

28; Winnington-Ingram 1983: 11 n. 31.
9

See Hall 1996: on 152, on 694-702.
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do the same before his ‘failed’ son Xerxes.10 Instead, they greet his return with
mourning cries, blaming him for the immense catastrophe he has brought to his
country (918-30, 935-40).
The failure of the chorus to prostrate themselves before Xerxes emphasizes the
change from his status as a semi-divine king as presented in the parodos to a mere,
vulnerable man after his defeat (Bacon 1982: 120),11 while the outspokenness of the
chorus before their king may be seen as inconsistent with their dramatic identity as
Persian subjects, reflecting rather the democratic practices of Athens. Griffith (1998:
62-63) suggests that Xerxes’ welcome by the chorus with exchanges of lamentation
and recrimination somehow replaces the εὔθυνα to which Atossa asserted that he was
not subject (213). On the other hand we may say that here the Elders behave in the
way they had anticipated for the Persian subjects in the first stasimon, exemplifying in
their attitude the παρρησία they had foreseen would follow his defeat (588-94).
However, although initially the attitude of the chorus towards Xerxes is
contrasted with the respect they ought to exhibit before their king, later they readily
obey his commands to express their grief with wails and mourning gestures (1038ff.),
their obedience to their king emphasized in their address to him as δέσποτα (1049), as
they had earlier invoked Darius (666 δέσποτα δεσποτᾶν). On the other hand, while at
the beginning of the kommos Xerxes confronts the Elders with remorse for the
catastrophe he has caused (908-17, 931-34), in its second part he seems to regain
control, becoming the leader of the dirge and directing the stage movement of the
chorus (1038ff.). As Atossa had claimed (213-14), Xerxes remains in authority
despite the ruin he brought with his folly to the whole Persian community.12
10

The contrast between father and son is central in the play. Darius is presented as the ideal ruler who

never harmed his country while Xerxes as the rash young king who brought total disaster to his nation.
The eulogy of Darius is certainly exaggerated (one may only think of his defeat at Marathon), yet
Aeschylus wanted to give an idealized picture of the past so as to magnify the present calamity and
emphasize Xerxes’ responsibility for it (cf. Saïd 1981). On the opposition between father and son in
tragedy, and in particular in this play, see Griffith 1998.
11

Several scholars have seen Xerxes as anyman subject to the deceit and punishment of the gods and

therefore provoking pity: cf. Bacon 1982: 121-22; Kantzios 2004: 3 and n. 5; Pelling 1997: 16;
Podlecki 1999: 8.
12

Cf. Seaford (2012: 214-21), who singles out (206; cf. 1994: 358) Persae as an exception to the tragic

norm in that, whereas in tragedy in general the royal household is destroyed and the polis survives, here
the reverse happens. As Griffith (1998: 43) argues, “[m]onarchy is represented in Greek tragedy as
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The Greeks were fascinated not only by the protocol of the Persian court but also
by its fabulous wealth and the luxurious life of the Persian aristocracy, which they
closely associated with the barbarian ethos and sharply opposed to the idealization of
the austere, self-disciplined Greek character. References to the immense wealth and
the golden splendour of the Persian court are abundant throughout the play, while
striking is the use of χρυσο- compounds (noticeably πολύχρυσος occurs four times in
the parodos alone: 3, 9, 45, 53).13 By contrast, the treasure of the Athenians, the silver
mines of Laurium, is briefly mentioned only once (238).
One of the most conspicuous means by which the χλιδή (544, 608) of the
Persians is evoked in the play are the references to and visual demonstration on stage
of their finery, such as the robes the chorus imagine the Kissian women will tear in
grief, which are made of βύσσος (125), a fine linen, the splendid dresses of the chorus
(1060 πέπλον κολπίαν), the opulent costume of the Queen in her first glamorous
entrance on a chariot (607-8),14 and Darius’ radiant appearance from his tomb with all
his royal insignia (660-62). Xerxes is also reported to have torn his ‘embroidered
robes’ (836) out of distress at his defeat, an action foreshadowed in Atossa’s dream
(199) and narrated in turn by the messenger (468) and Darius (834-36). Finally in the
exodos of the play the defeated king appears in person in rent robes, pointing to his
tattered garment (1016ff.), thus providing a sharp visual contrast with the previous
magnificent appearances of Atossa and Darius and the Elders’ sumptuous costumes,
which they will also tear at the end of the kommos in obedience to Xerxes’ command
(1060-61).15 As is generally agreed by modern scholars, the emphasis placed on costly
dress throughout the play has a symbolic meaning: when it is unharmed it indicates
that the Persian power is intact whereas its rending marks the ruin of the empire.16
being at the same time both a disreputable challenge to, or negation of, democratic norms, and a
desirable and irresistible object of admiration and fascination, even of comfort”.
13

Cf. Anderson 1972: 170-71; Avery 1964: 177-78; Gagarin 1976: 44-45; Kelley 1978-79: 213-14.

14

Taplin (1977: 76-78) argues that chariot entrances were common in the early theatre, pertaining

especially to oriental royalty, so the use of the chariot, established already in the parodos, in the
splendid description of Xerxes on his Assyrian war-chariot (81-86), would point out the excess of the
barbarian temperament, implicitly contrasting it with the self-restrained Greek character.
15

Similarly in Herodotus 8.99.2 the Persians are said to shred their clothing in lamentation on receiving

the news of Xerxes’ defeat (cf. 3.66.1).
16

Cf. Avery 1964: 179ff.; Garvie 2009: on 845-51; Holtsmark 1970: 21; Rehm 2002: 248-49; Saïd

2007: 87ff.; Seaford 2012: 215, 219-20; Thalmann 1980. Noticeably also in her second entrance Atossa
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Particularly associated with the luxurious life of the Persians as the Greeks
imagined it is the concept of ἁβροσύνη/ἁβρότης, “an untranslatable term combining
the senses of ‘softness’, ‘delicacy’, and ‘lack of restraint’” (Hall 1989: 81), associated
in the Greek mind with the East and, with reference to a man, often with a connotation
of effeminacy.17 A number of compound adjectives with ἁβρο- are used in the play to
evoke the atmosphere of easternness and luxuriousness (Kelley 1978-79: 218-19): the
Lydians are luxuriant in their lifestyle (41 ἁβροδιαίτων), the Persian women in the
expression of their grief (135 ἁβροπενθεῖς, 541 ἁβρόγοοι18), while the Persian Elders
are ‘soft’ in their gait (1073 ἁβροβάται),19 the effeminacy of these Orientals implicitly
contrasted with the masculinity of the Greeks.20
The unrestrained emotionalism and the abandonment in grief exhibited by the
Persians in the final dirge of the play have been generally regarded as a particularly
representative feature of the barbarian temperament as the Orientals were famous for
their long-drawn dirges. The plangent antiphonal kommos between Xerxes and the
chorus constitutes the dramatic climax of the play, resuming and intensifying all the
previous references to the mourning of the Persians (115-25, 133-39, 537-45) and its
vivid enactment on stage (249-89, 532-97). The features of the concluding dirge of
the play that would contribute to the overall effect of oriental abandonment in grief
are especially the following: its great length;21 the references to Asiatic modes of
mourning (Mariandynian, 937, Mysian, 1054),22 with the music no doubt enhancing

appears humble, devoid of her royal robes and previous pomposity (607-8), a visual demonstration of
Persia’s downfall (Sider 1983).
17

Cf. Hall 1989: 81; 1993: 120-21; 1996: on 41.

18

Cf., in close succession, ἁβροχίτωνας (543).

19

‘Soft steps’ are usually applied to female or effeminate male barbarians: cf. Garvie 2009: on 1071-4;

Hall 1996: on 1073.
20

On the effeminization of Xerxes and the Elders, see Hall 1993: 118-21; Holst-Warhaft 1992: 130-33.

Yet Griffith (1998: 44ff.) argues that the lifestyle of the aristocrats of Persia and Lydia was not very
different from that of the Greek aristocrats as is also pointed out in Thucydides 1.6.3-4.
21

As Broadhead (1960: 315) argues, “[s]ome amplitude was necessary in order to present fully the

depths of misery and despair to which both Xerxes...and the Chorus...have been reduced”.
22

The Mariandynians were famous for their wild ritual dirges, which had acquired a proverbial quality

in later times (cf. Alexiou 2002; 58-60; Broadhead 1960: on 935-40; Garvie 2009: on 935-40; Hall
1996: on 935-40). Furthermore according to a scholion the Mysians and Phrygians were the people
most abandoned in lamentation (Hall 1996: on 1054-5).
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the orientalising effect of the dirge; the fact that it is performed by a chorus of male
characters, the only such case in extant tragedy;23 its emotional extravagances
especially in the second part of the kommos (1002ff.) where the multiply fragmented
stanzas lead into single-line antiphony with an increasing number of verbal repetitions
and wailing cries, accompanied by the performance (from 1038ff.) by the chorus of
extravagant mourning gestures (head- and breast-beating, beard- and hair-plucking,
garment-shredding) in obedience to Xerxes’ orders as they escort him to the palace.24
Excessive mourning practices were considered by the Greeks as a sign of
femininity and barbarism,25 thus this dirge may be seen as the culmination of the
poet’s efforts to stage the Persians as effeminate Orientals, stressing the ‘otherness’ of
the barbarian ethos (by contrast with the Greek male ideal). Such emotional excesses,
performed especially by women, were a common practice in Greek funerals, and the
funerary legislation of several city-states in antiquity attempted to restrain them.26
Thus, as is generally agreed, although the spectators may have disapproved of the
oriental extravagances of the concluding kommos of Persae, they would most
probably have welcomed these features as they would have recognized in them their
own dirges for the dead; in effect Aeschylus presents the essential characteristics of a
ritual Greek lament under the cover of an ecstatic Oriental dirge as the Greeks
perceived it.27
The emotional abandonment exhibited in the final dirge of the play is at odds
with the martial vigour evoked in the parodos with the long catalogue of the names of
the barbarian leaders and their military equipment. The poet employs three such
23

By contrast, female choruses often perform extravagant dirges (cf. A. Ch. 22-31, 423-28, E. Supp.

71-86, Tr. 1287-1332).
24

Although, unfortunately, the visual dimension of this passage cannot be recovered, its effect must

have been “striking, not only to the mind, but also to the eyes, the ears, the heart, and the spirit of the
audience simultaneously” (Smethurst 1989: 82).
25

Cf. Plu. Sol. 12.5, 21.5; Hall 1989: 115-16, 130-33.

26

On funerary legislation, see Alexiou 2002: 14-23; Garland 1989; Seaford 1994: 74-86.

27

As Griffith (1998: 50) writes, “[t]he Persian lament differs more in degree than in the particular

character of its individual ingredients”, arguing (49-52) that the extravagances of the kommos would
have repelled and attracted in equal measure. Dué (2006: 57) also claims that the laments of the Elders
in the play “are intensely Greek in their content and emotional force, thereby transcending distinctions
between Greek and barbarian”. Cf. further Else 1977: 78; Garvie 2009: xiv; Pelling 1997: 14; Rehm
2002: 243; Rosenbloom 2006: 125.
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catalogues in the play, in the parodos (21-52), in the messenger’s speech (302-30) and
in the final kommos (955-1001), the second and the third one being catalogues of the
dead, so that the pride and confidence in the vast Asiatic army evoked in the first
catalogue are sharply contrasted with the feelings of loss and desolation reflected in
the other two. Striking during the delivery of all three catalogues would certainly be
the acoustic impact of barbarian names, an effect unparalleled in extant tragedy (Hall
1989: 118). Although the historical existence of these leaders and the authenticity of
their names as Persian is a matter of controversy,28 what matters for the poet’s
dramatic purpose is to evoke the strange, exotic sound of the barbarian language, and
so to give an atmosphere of easternness to his narrative, which is achieved by other
linguistic means as well.29 In contrast to the long catalogues of Persian names, not a
single Greek name occurs in Persae; the Greek, and especially the Athenian, warriors
are presented as an anonymous, collective body, as in the Athenian epitaphioi logoi,
in accordance with the values of collectivity characterizing the Athenian democratic
ideology (Goldhill 1988: 192-93).30

28

Cf. Broadhead 1960: 318-21; Garvie 2009: xiv-xv; Hall 1989: 77-78; Lattimore 1943: 84-88;

Schmitt 1978.
29

The Ionic rhythm, with eastern associations and feminine connotations in tragedy (cf. Dale 1968:

124; Hall 1989: 82-83; Sommerstein 2010: 46; West 1982: 124), has a striking predominance in the
play, used widely in the parodos (65-114) to establish the oriental, exotic atmosphere. Frequent is also
the use by the Persian characters of the play of the term ‘Ionians’ to denote all Greeks (e.g. 178, 563,
950-51), as the barbarians indeed called them (Hall 1989: 78), as well as the employment of various
ionicisms (see Headlam 1898: 189-90) which must have added an orientalising flavour as the dialect of
the eastern Greeks who inhabited geographically more closely to the Persians. Additional linguistic
means by which Aeschylus evokes an exotic, barbarian sound are: the use of foreign words such as
βαλλήν, 657-58 (either a Phrygian word for ‘king’ or derived from a Semitic title ‘our Baal (Lord)’:
Garvie 2009: on 657-63), Δαριᾶνα, 651, Δαριάν, 663=671 (a form closer to the Iranian word for
‘Darius’ than to its Greek equivalent: Hall 1989: 78); the striking assonance of α, αι sounds (cf. 256ff.,
633ff., 922ff.) which were a conspicuous characteristic of the Persian language (Morenilla-Talens
1989); the high proportion of interjections and wailing sounds the Orientals were famous of,
accumulated especially in the final kommos, with an extraordinary effect in 1038ff. As Hall (1989: 7677) writes: “In terms of linguistic differentiation Persae marks a milestone in extant Greek literature,
for the methods are as varied and the impression as deep as a poet writing about a foreign culture in his
own language could hope to achieve.”
30

Yet paradoxically the final catalogue of names ends with the poignant epitaph: “They are gone

nameless” (1003), before Xerxes and the chorus are engaged in a more ritual threnody.
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The numerical superiority of the Asiatic army, implied in the long lists of names
and underlined by the repeated use of terms such as πολύς and its compounds or
related words,31 is contrasted with the smaller size of the Greek forces (337ff.), yet it
is outdone by the Greeks’ superior intelligence as depicted in Xerxes’ deception by
the false message (361-62). In the messenger’s narrative the Persians are represented
to act in the darkness of night while the Greeks in the light of day (374ff.,32 386ff.
respectively).33 The paean sung by the Greeks (393) and their battle-shout to liberate
their fatherland, children, wives, ancestral shrines and graves (402-5) are answered by
a confused clamour (406 ῥόθος) from the Persian side while the fear of the barbarians
on hearing the Greek paean (391) is contrasted with the courage of the Greeks in
rushing into battle (394) and the chaotic flight of the former (422, 470) with the
discipline of the latter (399-400).
Greeks and Persians are differentiated not only in their political systems but also
in their modes of warfare, the Greeks being distinguished sailors while the Persians
traditionally wage wars on land; thus already in the parodos it is implied that by
trying to expand their control over the sea they have transgressed the divinely
ordained limits (101ff.). A further contrast pervading the play is that between the
Greek spear and the Persian bow (e.g. 147-49, 239-40), which, judged by historical
evidence, is over-simplified;34 yet we may realize that “in the victory of the spear over
the bow he [Aeschylus] is using a conceptual shorthand which enables him to reduce
history to accessible symbolic form” (Hall 1989: 86).
Although the contrast between the political systems and military tactics of the
Greeks and the Persians is emphasized throughout the play, the religious beliefs and
practices of the Persians are in effect not differentiated from those of the Greeks.35
The Persians in the play are presented to worship Greek gods. The Queen narrates
31

On the use of terms denoting number, multitude in the play, see Avery 1964: 176-77; Garvie 2009:

xxxix-xl, on 39-40 (with further bibliographical references); Hall 1996: 24-25; Michelini 1982: 86-98;
Rosenbloom 2006: 40.
32

Almost all critics take lines 374-83 to refer to the Persians (see Garvie 2009: on 374-83; by contrast,

Hall (1996: on 374-83) argues that they refer to the Greeks).
33

On the images of light and darkness in the play, another antithetical pair serving the polarization

between the victorious Greeks and the defeated Persians, see Kakridis 1989.
34

Cf. Garvie 2009: on 26; Gow 1928: 156-57; Hall 1989: 85-86; 1996: 21; Petrounias 1976: 29;

Rosenbloom 2006: 48-49.
35

Cf. Broadhead 1960: xxvii-xxxi; Garvie 2009: xiv; Hall 1989: 86-93; 1996: 15-16; Pelling 1997: 15.

[393]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /394/

how she was about to make libations to the gods, when she saw a terrifying omen, a
hawk attacking an eagle at the hearth of Apollo (201ff.), which predicted the defeat of
the Persians by the Greeks. In their cletic hymn to Darius the chorus invoke various
chthonic deities worshipped by the Greeks such as Earth (629, 640-41), Hermes
(629), Aidoneus (649-50). Zeus is the ultimate god responsible for the destruction of
the Persian army. The chorus openly attribute to him the disaster at the beginning of
the first stasimon (532-36), while Darius also traces Xerxes’ defeat in Zeus’ decision
to destroy the Persians ordained by oracles long ago (739-40). The old king
emphasizes further his son’s hybris against Poseidon exemplified in his audacious
deed to bridge the Hellespont so that his troops would pass from Asia to Europe (74450).36 Thus it is not accidental that Xerxes is punished by the element itself he
offended, first at Salamis and then at Strymon. Finally Xerxes considers Ares, the
war-god, responsible for the Persian destruction, as he favoured the Greeks (950-54).
Apart from the gods blamed by name for the Persian defeat, there are frequent
references in the play by all characters to a nameless ‘god/daemon’ of malevolent
intent towards the Persians who contributed to their destruction (e.g. 158, 345, 354,
472, 514, 515, 921). These references have often been seen as reflecting Persian
religion (the concept of evil spirit in Zoroastrianism); yet the belief in a malevolent
daemon was common in Greek religion as well.37 A concept related to the deceptive
power of some daemon is that of the god-sent delusion (Ἄτη), a key-theme in the
parodos (93ff.) and a familiar idea in Greek theological thought (Doyle 1984).
The ritual acts performed onstage throughout the play are common to Greek
practice, as has already been argued with regard to the threnos. The sacrificial
offerings of the Queen to Darius’ tomb – milk, honey, water, wine, oil and flowers
(609-18) – are not atypical of Greek offerings to the dead (Burkert 1985: 194), while
the necromantic scene is modelled on real-life practice and also has its parallels in
Greek literature: the nekyia in the Odyssey, the kommos in Aeschylus’ Choephori
(although Agamemnon does not appear like Darius),38 Aeschylus’ lost Psychagogi
36

Darius himself had bridged the Bosporus, yet this fact is suppressed for the purposes of the contrast

between the wise, faultless Darius and the imprudent, hybristic Xerxes.
37

Cf. Broadhead 1960: on 345-6; Garvie 2009: on 345-7; Hall 1996: on 158, and for a more extensive

discussion on the role of divinity in the play, Winnington-Ingram 1983.
38

The appearance of Darius in contrast to Agamemnon is dictated by dramaturgical reasons: he has to

point out the theological explanation of the disaster and offer advice and prophecy for the future. On
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dramatizing the raising of Teiresias’ ghost by Odysseus, the story of the appearance of
Melissa’s ghost at the nekyomanteion in Thesprotia (Hdt. 5.92η).39 Aeschylus
attempts to impart an oriental flavour to the scene by linguistic and visual means: the
use of foreign words and sounds,40 describing the Persians’ utterances as ‘barbarian’
(635),41 as well as the extraordinary spectacle of the Elders falling on the ground and
beating the earth during their cletic hymn (683),42 and the radiant appearance of
Darius from the underworld causing the chorus’ terrified reaction before him (694-96,
700-2) – a spectacle which would repel and attract at the same time, like the final
kommos, modelled on Greek necromantic ritual but presented in an oriental colour
(Griffith 1998: 49-52).
Darius appears in quasi-divine terms (643, 654-55, 711) to offer the theological
explanation of the Persian defeat. The moral he voices, authorized by Zeus, that
mortals should not transgress the boundaries of their nature or else they will face the
consequences of their hybris (820-22), is a well-known Greek theological assumption
of the time. The poet attempts to show that the two peoples are subject to the same
laws and thus that the results of hybris would be the same for Persians and Greeks
alike as underlined by the authoritative figure of Darius.43 It is noticeable that the
Persian defeat is attributed not so much to the human agent (the superiority of the
Greeks in battle) as to divine retribution, that is, the will of the gods to punish Xerxes
for his arrogant behaviour.44 In order to give his play a universal quality, Aeschylus
had to rise above the specific historical event of Xerxes’ defeat,45 interpreting the

the multiple dramatic functions of Darius’ appearance in the play, see Alexanderson 1967. For the
practice of necromancy in Aeschylus, see especially Eitrem 1928; Rose 1950.
39

See Broadhead 1960: 302-9; Garvie 2009: 258-61; Hall 1989: 89-91; 1996: on 623-80.

40

See n. 29.

41

This is an apparently paradoxical characterization in the mouths of Persians occurring 10 times in the

play (see Garvie 2009: on 186-7), which would make them sound unusually Greek (Hall 1996: on 187).
42

Cf. E. Tr. 1305ff. where Hecuba and the other Trojan captive women perform the same gesture while

invoking their dead husbands.
43

It is a commonly held view among critics that the play transcends national boundaries: cf. Broadhead

1960: xvi-xviii, xxvii-xxxi; Griffith 1998: 44-65; Pelling 1997: 13-19; Rehm 2002: 239-51.
44

Cf. Persae 362; similarly Hdt. 8.109.3. On Xerxes’ hybris in Persae, see Fisher 1992: 256-63.

45

As Aristotle (Poetica 1451b) points out, this is exactly the function of poetry by contrast with history

which deals with particular issues (καθ’ ἕκαστον vs. καθόλου).
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Persian disaster against the background of a cosmic pattern which applies to any
mortal or nation at any time.46
Such a reading of the play favours the interpretation that the poet attempted to
draw the emotions of his audience to the pathos he exhibits on stage so that they
would sympathize with their enemies rather than gloat over their ruin as in the
suffering of these pitiable Orientals they could see the fall from prosperity to
destruction of a fellow-people.47 It would certainly be daring to write a tragedy for a
defeated enemy,48 and the original audience would not be reasonably expected to feel
sympathy for the invaders of their country; this would only be attainable if they saw
in their fate the vulnerability of human condition in general, which they could
perceive as their own as well (as has frequently been argued, in the Persian suffering
the Athenians could recall their own as they had also suffered great losses in the
war).49 And it is to this effect, I believe, that Aeschylus, although he emphasizes the
gap between the two worlds, at the same time blurs in several respects the distinction
between Greeks and Persians, Self and Other, stressing the common humanity
underlying their differences.50
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Abstract
Neo-Latin literature of Baltic Region in the 16th century used classical mythology as a
source to develop cultural self-awareness, thus positioning the identity of Livonian
authors in the context of Western European cultural heritage and simultaneously
representing Livonian culture of Riga as a unique opposition to the Old Europe. The
texts of Riga humanists –Basilius Plinius’ Encomium Rigae, Augustinus Eucaedius’
Aulaeum Dunaidum and Salomon Frenzel’s De vera nobilitate– extensively use
elements of Greek mythology to place Riga on the cultural map of Europe as a place
where the Muses have found their new home, as Riga is viewed as a city of new
possibilities for cultural and intellectual growth. By giving examples from the texts of
these authors, this paper will explore the diffusion of ancient mythology in their
attempts to portray Riga as a furnace where Western cultural symbols are set in a yet
unfamiliar context.

Key-Words
Neo-Latinity, Livonia, humanism, Eucaedius, Basilius Plinius, Salomon Frenzel,
mythology

The term Hyperboreans in this text will be used to denote the people living in
Livonia, the Northeast part of Europe, at the end of the 16th century. Hyperboreans is
the name of the people that supposedly live beyond the north wind (Hdt. 4.36; Stein
1868: 200-202), as one of the authors –Augustinus Eucaedius– identifies the
Livonians as being Hyperboreans, calling their land terra Hyperboreana
(Hyperborean land) and viewing their land as the limes Christianae orbis (the borders
of the Christian world), thus to describe the setting of his poem, he borrows a
designation from Ancient Greek mythology that is still not thoroughly familiar in this
[400]
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region, as it only is on its way to break with the medieval world and acquire the tastes
and lifestyles of Renaissance.
The use of Greek mythology in Hyperborean self-identification will be viewed
from the perspective of three texts: Aulaeum Dunaidum (The tapestry of Daugava
nymphs, 1564, Wittenberg) by Augustinus Eucaedius (Livonius); Encomium inclitae
civitatis Rigae metropolis Livoniae (Encomium to the renowned Riga the metropolis
of Livonia, 1595, Leipzig) by Basilius Plinius (Rigensis Livonius), and De vera
nobilitate et literarum dignitate (On true nobility and dignity of arts and sciences,
1599, Riga) by Salomon Frenzel.
These texts are composed by Riga humanists, a group of intellectuals from
Western Europe of the 16th and 17th century, when the ideas and aesthetics of
Renaissance and thus Classical Antiquity finally reached and entered the NorthEastern outskirts of Europe. But still – why would anyone write their poetry and other
works using Greek mythology if the audience may not be familiar with it? In this
regard three institutions must be mentioned in order to understand that at least the
Livonian nobility were educated enough to perceive allusions and references to
Ancient Greece, not just staying humanist nugae in their texts.
In 1524 the first public library in Riga –Bibliotheca Rigensis– was established,
where humanist and ancient texts were available to a wider audience than before; in
1588 the first publishing house in Riga was operating, founded by Nicolaus Mollinus,
that paved the way for humanist texts by Western authors to be disseminated, and
published the works of local humanists as well; and in 1594 the Riga Dome School
was reformed under the supervision of Johannes Rivius, thus becoming a Latin school
where the most part of the curriculum was devoted to Latin, Ancient Greek, Hebrew
and the rhetoric of Melanchthon and the study of works by Erasmus (Stradiņš 2009:
134). So by the beginning of the 17th century Riga had an audience that could well
understand all the cultural references included in the texts of Renaissance humanists,
therefore of those by Riga humanists, and thanks to Mollinus, their works were made
available to the local audience. Also the Latinist Jozef IJsewijn notes that only in the
16th century the Livonian territory experienced a different approach for the use of
Latin – in literary works with the arrival of Humanists from the Western Europe
(IJsewijn 1990: 258). Also the Reformation was of major importance for the spread of
ideas of Humanism among the upper classes of Livonia, as Riga accepted Lutheran
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faith very early (in 1522 when Andreas Knöpken became the archdeacon of St.
Peter’s church in Riga) in comparison to other regions of Europe.
In Arnolds Spekke’s (Latvian romanist, historian and diplomat, 1887-1972)
monograph on Basilius Plinius’ Encomium Rigae, he sets an objective to put the
Livonian texts of late Humanism in the context of Western Neo-Latin literature of the
16th century, to mark the influences in their texts from Western sources and to indicate
the typical localities of Livonian texts (Spekke 1927: 1). As he gives a thorough
commentary on the poem, indicating allusions, parallels and direct borrowings from
both classical Latin and Neo-Latin texts, Spekke mentions in his foreword, that the
influences of Virgil, Ovid, Horace and Cicero are the most obvious ones, but some
stylistic similarities with Lucretius and Plinius the Older are to be found in these
compositions to a significant extent (Spekke 1927: 3). The acme of Livonian and Riga
Humanist literature is the end of 16th century and the first decade of 17th century, later
substituted with ecclesiastical dogmatic and moral literature and the humanist
influence continues only in a few examples of epideictic and occasional poetry
(Spekke 1927: 7). As Spekke gathers from the published education programme of the
Riga Dome school of 1594, the influences could be from Erasmus, Melanchton,
Camerarius, L. Vives whose books or editions of classical texts were used in the
classrooms (Spekke 1927: 16). In the 16th century also the books by Neo-Latin and
Italian authors and humanists such as Lorenzo Valla, Pietro Bembo, Angelo
Poliziano, Giovanni Pontano and Baldassare Castiglione are to be found among the
volumes in the Libarary of Riga (Spekke 1927: 18).
Naturally for the Humanists, there are some goals for writing their poems using
Greek mythology as one of the main poetical vehicles. Imitatio and aemulatio should
be mentioned as the general motives to assert belonging to the Western cultural
heritage and equivalency to Western humanists – making the Matière de Livonie
understandable to the West in terms that are familiar to the whole Europe, thus
avoiding hard to grasp references to local peculiarities and ensuring a wider audience
for their published works.
Another reason is the lack of such works describing local events and heroes –
Eucaedius expresses his opinion in the foreword:
multorum summorum hominum in his ad Septentrionem populis non modo
virtutes non celebratae, sed etiam ne quidem memorata videntur, atque tacta ..
id vero cum de multis aliis vere dici potest: tum praecipue de Livonia […] hoc
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dolendum est … illum deplorandum – tot bella, tot victorias, tot triumphos non
conscriptos.
[“the deeds and virtues of the best Northern people have not been recorded,
especially those of Livonians […] it is to be wept upon as so many wars and
victories have not been written about”]
(Eicēdijs 2014: 23-40)
By taking up the task to write a poem about local heroes, in the manner of the
νεῶν κατάλογος, Eucaedius asserts the importance of them – exemplum domesticum
… vehementissime animos hominum ingenuos accedunt, atque ad rem gerendam
idoneos reddunt [“the local example inspires the human souls most powerfully”]
(Eicēdijs 2014: 31), and adds that the Principes Germani, if they had introduced
themselves with the success of their ancestors in Livonia through praise in literary
works, would be amazed about their deeds – so it is important to write your own
history, putting your heroes into the spotlight. In a way Eucaedius has the chance to
set the ideological status quo as there has been no thorough historical account of the
German deeds dating after the Chronicon Heinrici (The Livonian chronicle of Henry)
and Älteste Livländische Reimchronik (Livonian rhymed chronicle) that deals with the
events up to the 13th century in this particular region.
Regarding Eucaedius, Spekke notes that in the middle of the 16th century there
had not evolved a peculiar literary tradition of the Livonian Humanists and the works
of Eucaedius can be considered as exceptions and forerunners of later texts in Livonia
(Spekke 1927: 7). Spekke observes influences from Bembo (from his poem Benacus)
and Sannazaro in Eucaedius’ poem as its type is defined by the presence of a river or
lake and its deities as the setting (Spekke 1927: 11).
Eucaedius calls himself a Livonian, although he could be German – there is
scarce information about him. What he does, is that in the course of his poem he
appropriates the name Livonians (a designation for a local tribe) for German needs –
he calls the local tribe barbara pubes (barbarian crowd) – and gradually consigns to it
a new meaning, as there are two Livonians to be found in his poem – Livones
Christiani (Christian Livonians, i.e., the Germans) and the Livones barbari (Barbarian
Livonians, i.e., the locals – gens … cui neque lex, neque cultus erat [“people ... who
don’t have laws, nor culture”]) (Eicēdijs 2014: 51), and at various lines of his poem
he calls them miseri, genus indocile, gens aspera, stulti, pravi, gens fera, populi
Livonum feroces – dumb savages, in short. But thanks to Christendom, the “real”
Livonians appear and bring religion and culture to this region, so when he speaks
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about the Baltic Germans as Livonians, the reverse of every trait mentioned above is
true. And the crusading Germans with their bellica virtus florentissima – perducunt
the local, savage Livonians a feritate ad humanitatem, a duritia ad civilitatem, a
superstitione ad religionem verumque DEI cultum [“(Germans with their) flourishing
militant virtue … brought (Livonians) from savageness to culture, from asperity to
civilisation, from superstition to religion and the worship of the true GOD”] (Eicēdijs
2014: 28).
Turning to mythological figures, it must be noted that, although Christian in the
subject matter throughout the poem, the Biblical imagery is used far more less than
the Ancient Greek or Latin mythology – even the Christian god is frequently referred
to as Zeus or Jupiter. It is possible to make a preliminary outline of the cultures and
references to them used in the poems of these authors: a) the local Livonian paganism
that should be abandoned as false altogether; b) the vera religio: Christianity – 1) the
Catholic faith with the arrival of first converters; 2) the Lutheran reformers who help
to expel the Papal symbols from the church – pellitis e templis impia monstra Papae
(Plinius 1997: 67); c) Ancient Greek and Roman paganism that is acceptable for
poetic purposes. Thus it is no surprise that one can observe a mixture of mythologies
in these texts, for example, to describe the god of the netherworld, one comes across
Ancient Greek (Pluto), Latin (Dis) and Prussian-Baltic (Pocculus) names. The pingpong between calling the same deities Camenae or Musae or other names is of a
constant character in encomium by Plinius and propempticon by Frenzel.
First of all the geographical location is determined with the help of mythological
characters that indicate the North: orae Aquilonis [“coasts of Aquilo”], extremas
Boreae oras [“the farthest coasts of Boreas”] (Eicēdijs 2014: 48). The cultural
positioning as well is described with the help of mythological figures: terra
Hyperboreana [“Hyperborean land”] that is the limes christiani orbis in the poem by
Eucaedius as already mentioned before – the border of Christianity in the Northeast, a
barbaric and uncultivated land in his opinion, before the German christeners arrive.
Popular figures in the works under examination are the nymphs that tell the
poem to Eucaedius by weaving a tapestry. They are naiades, the water nymphs, called
nymphae textrices – the weaving nymphs (texting nymphs), referring to the work of
Penelope and Prokne further on in the poem as well. He refers to these deities as
Dunaidae (the nymphs of Duna (Duna is the Latin name for the local river Daugava
which flows through Riga)) – he uses the scheme of Ancient Greek names to invent
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the names of local deities. Thus this method of word formation makes them somewhat
familiar to the educated readership. Though he names one of the nymphs Liva, from
where the name of Livonians come from, thus mixing in the realms of Ancient Greek
mythology figures of local mythological origin. The aulaeum itself is a reference to
the shield of both Achilles and Aeneas, as the tapestry tells us the history of Livonia.
Also Basilius Plinius uses Muses and nymphs extensively in his encomium as
they will bring culture to this region – Themis (in this context she could be viewed as
a justification of the Christian law) cum sociis Musis exstruet templa scholasque
[“Themis with her fellow Muses will build temples (churches) and schools”] (Plinius
1997: 17) and find their new home – hic [...] et Nymphae profugae constituere lares
[“here the fleeing Nymphs will introduce Lares as well”] (Plinius 1997: 21). By this
cultural intervention the robust locals learn a lot of new things – Barbara tum didicit
rerum nova nomina lingua [“the Barbarian language learned a lot of new words for
the things”] (Plinius 1997: 25), and gradually their invalid view on the world is
replaced by the pan-European and Christian values.
In Eucaedius’ poem the name of the local god of Duna – Rubo – is borrowed
from Claudius Ptolemaeus (Ptol. Geog. 3.5.2.) – so the local deities are renamed to
suit the cultural horizons of the German elite. Also the local rivers are renamed –
Gauja becomes Alphaeus. Also Plinius localises some gods, e.g., the god of the Baltic
Sea is referred to as Nereus Balticus. One peculiar example in borrowing Ancient
Greek mythology can be observed in the renaming of persons as Plinius calls David
Hilchen, a local humanist, Heliconius – presumably as a wordplay, nevertheless
giving him an elevated flare, adding that only Atlantis Nepos, presumably Hermes,
can speak better than Heliconius.
Also an Alexandrine approach can be observed, as Plinius describes the
unsuccessful resistance of the local Livonians against Germans as pro libertate
repugnat / Daulias exsertans retibus [“fought for freedom by bringing out Daulia’s
nets”] (Plinius 1997: 23), calling Prokne by a lesser known name. The Greek
language is called lingua Pelasga by Plinius, and to Homer he mostly refers to as
Maeonides. Though not published in Riga, Eucaedius even writes at the end of his
poem – DOCTIS (for the educated), thus indicating that these poems in their formal
qualities can be thoroughly read only by well educated readers. Also Salomon Frenzel
is using this type of reference, as he calls Nemesis by a less recognizable name –
Rhamnusia (Spekke 1925: 12).
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As the Christian imagery in Livonia is well established during Medieval times
over the course of four centuries, it is possible to introduce in the 16th century the
material of classical paganism not as vana superstitia, but replacing Christian poetics
with Ancient Greek ones in describing equal or similar phenomena, e.g., the death of
the third bishop of Livonia Albertus (Albrecht von Buxthoeven, 1165-1229) is
described as an ascension to Olympus in Eucaedius’ poem – Albertus succesit Olympo
(Eicēdijs 2014: 65), and the second bishop of Livonia Bartoldus (Berthold, † 1198)
post-mortem goes to Elysiis agris [“Elysian fields”] (Eicēdijs 2014: 55) and not
paradise or heaven in literal terms.
When Plinius describes the girls in Riga, he reaches the summit of hyperbole in
his poem because not even goddesses could compete – non praelata tibi Cypria
pulchra foret [“and Cypris in front of your eyes would not seem beautiful to you”]
(Plinius 1997: 43), or Helen, and with the addition of their virtues, any of them could
become the fourth Charis – charitum quarta vel esse queat (Plinius 1997: 44). This is
the place where Plinius wants to get competitive with the ancients, thus positioning
the Livonians as progressed more, as he even belittles ancient deities when he
expresses that Momus could not even make fun out of Riga girls as they are
stupefyingly beautiful – Hic nil quod possit carpere mutus habet [“(Momus would be)
mute as he would not have anything to take from here”] (Plinius 1997: 41).
Plinius describes the effect Riga with its goods would have on foreigners – once
they had visited Riga, it would be a hard task to want to return to their home soil and
they would encounter a similar destiny as the companions of Odysseus in the land of
Lotophagi – Ceu socios Ithaci captos dulcedine Lothi [...] patriae non stimulavit
amor. / Lotophagos inter sed vitam ducere lautam / Iuvit in externo, et fertiliore solo.
/ Sic quos hospitio lauto suscepit eosdem / Confestim cives Riga benigna vocat. [“Or
the companions of Ithacian, seized by the sweetness of Lotus [...] were not animated
by the love of fatherland. But it was beneficial to live their splendid lives among
Lotophagi in a foreign and more fertile land. So the ones who are accepted by the
splendid hospitality are instantly called citizens by the favorable Riga”] (Plinius 1997:
48). Livonian land is fertilior as it demands almost no toil or expenses to enjoy the
fruitful crops – Fundit Amalthaeo pro paucis [..] cornu / Nummis, annonae copia
larga leuis [“For a trifle price a large yearly harvest from Amalthea's horn is
produced”] (Plinius 1997: 45).
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Also praising mead produced in Riga Plinius gets carried away – Non melior
toto cerevisia venditur orbe [“In the whole world a better mead is not sold”] (Plinius
1997: 47), writing that Orpheus would have succeeded in bringing Eurydice back to
the earth if he had only given a cup of Riga mead to Pluto – Atque hac donasses
rigidum Plutona, secundo / Euridice coniunx chara recepta foret (Plinius 1997: 47).
One of the scenes where Plinius prolifically uses Ancient Greek mythological
imagery is in his description of the gardens that surround the walls of Riga. One
would want to have as much eyes as Argus (Argi [...] optet lumina clara sibi) to
perceive all the things in this garden of Thalia (Plinius 1997: 30). The flowers one can
encounter in these gardens are far more superior to the beauty produced by Athena in
her tapestries (Plinius 1997: 30).
If we approach Frenzel’s short propempticon in verse to his friend Johannes
Gotthard von Tiesenhausen, we can see some marks of Ancient Greek mythology
interweaved into the text, which regard the local Livonian setting. As Tiesenhausen is
leaving for Germany to pursuit knowledge, Frenzel is eager to invite him back to
Livonia after the finish of his studies abroad, e.g., cumque pedem ad patrios posthac
retraxeris agros, / pallentes violas tibi candida candida quaedam / nympha leget
[“when you will have set again your foot in the fields of your fatherland, some
splendid nymph will collect fair violets for you”] (Spekke 1925: 17), and further in
his poem he calls this eventual nymph by name – sive Amaryllis erit, sive haec
Galatea (Spekke 1925: 17) that will live in the idyllic Livonia with Tiesenhausen
after his return.
As in his poem Frenzel describes local nobility, he associates various types of
nobility with different mythological figures. The nobles which do not rely only on the
nobility granted by blood but are on its course to gain the nobility of the soul are
described as the ones who are at the entry to the grotto of Pierids (vos o nobilium
meliores ... sacrato quos non pudor improbus antro / Pieridum abstraxit) [“o, you, the
best of nobles … who are not dragged away by base shame from the sacred cave of
Pierids”] (Spekke 1925: 14), and drink from the fountains of Castalia – Castalio qui
proluit ora liquore (Spekke 1925: 14). In stark contrast, those who neglect the love of
Castalidae, are compared to Centaurs, who are interested only in the affairs of
Bacchus, Cypris and Mavors (Spekke 1925: 13).
For a general survey on the impact of late Humanism in Livonia one can consult
the works of Arnolds Spekke or most recently the journal Letonica Nr. 30 (published
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by The Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia in 2015, in
English) which is devoted to the cultural heritage of Riga Humanists. Though the use
of Ancient Greek mythological figures is a mainstream characteristic of Renaissance
Neo-Latin poetry, Arnolds Spekke comments in his memoirs in 1967 that he is not
very fond of the role of the immigrant Humanists in Riga: “Once we used the term
pseudo-classicism, let’s not hesitate to join this pseudo- to Livonian Humanism due to
its colonial character. It is a factitious bridge [...] and the distances between foreign
castles and native shacks are vast and impassable. [...] All these colonial humanists
lack, simply lack a thorougly humane foundation. But what then humanism
endeavours to be?” (Spekke 1967: 544) A similar observation is to be found in his
monograph on Basilius Plinius’ Encomium Rigae – “The literature of Livonian
humanists is produced by a narrow circle of highly educated persons” (Spekke 1927:
5) and thus exerts little influence on the locals, although culturally they appropriate all
the cultural trends en vogue in Western Europe at the time.
In conclusion, the use of symbols from Greek mythology that are familiar to
most of the educated Europe is a comfortable approach to evaluate and compare your
own culture with others belonging to European cultural network. Although the
Hyperboreans are Christianised, the heritage of Classical Antiquity is to be cultivated
for educational purposes as well.
As the European tradition holds the knowledge of Ancient Greek mythology in
high esteem, by using this mythology in their poems, they not only show their
knowledge, but show that now the Hyperborean part of the Europe is not barbarous
anymore, as both the cultural fountain of European civilisation and Renaissance ideas
have reached the Northeast corner of Europe.
In a way, the Hyperboreans, in this case the Livonians, do not possess a single
identity, but are two sides of a coin – on the one side there are the barbaric Livonians,
that do not yet know the European cultural heritage, Greek mythology being part of it,
and are on their way to eliminate their barbarian nature, and the new Livonians that
bring European cultural values to Livonia, at times even using military force.
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Abstract
Aspazija (Latvian rendition of Aspasia) in this case is the pseudonym for a Latvian
poetess with a passionate affirmation of freedom, free choice and women rights at the
end of the 19th century. Her pseudonym is a evidence for an essential fundament of
her aesthetics and ideas – the culture of Ancient Greece. One of the main goals of the
creative works of Aspazija was the establishment of a free and active personality of a
woman. The widely used Greek myths in her creative works are a distinctive
characteristic, thus connecting the feministical emancipation with the goals of the
human kind as a whole. The Greek myths serve to the poetess as a bond with the
European culture and as a reinforcement of her feminine identity.

Key-Words
Latvian poetess Aspazija, greek myths heroes, feminism, self-identity

Latvian poetess Aspazija (real name – Elza Rozenberga-Pliekšāne, 1865-1943) was
passionated about ancient Greece and took her pseudonym from Percikle’s wife
Aspasia, imaginig her as proto-libertin and proto-feminist.

1
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Pic.1. Aspazija in her prime, 18942.

It is possible to say that Aspazija is one of the figures who introduced modern
literature in Latvia, being both belligerent and womanly tender. After her debut the
critics at the end of 19th century wrote that with Aspazija there has appeared soul in
Latvian literature. Almost at the same time her first poetry collection “Sarkanās
puķes” (“Red flowers”, 1893) is published and her play “Vaidelote” (“The Vestal
Priestess”3, 1894) is staged, and these works come as a surprise to the public with
their romantic passion and drama stylistics, yet unknown to the Latvian theatre.
Scholar Baņuta Rubess about first success of Aspzija wrote “In 1894, her romantic
play “The Vestal Priestess” made her darling of all classes of Latvian society. But one
year later, Aspazija un leased a series of angry, semi-authobiographical plays wich
scandalized bourgeois Latvian society, and people spat on her in the streets.
Aspazija, however, became the heroine of the Latvian progressives, who were
eagerly rushing Latvia into industrial age, and grasping at everything modern: popular
science, socialism, feminism, darwinism, Ibsen and Zola. Apzija became the
beautiful, notorious, and inspiring leader of the movement for the emancipation of
women – a movement that went hand in hand with the advent of socialism in Latvia in
the 1890s” (Rubess 1983: 68).
An important fact for the life of Aspzija and Latvian culture in whole as well –
after the premiere of her play “The Vestal Priestess”, Aspazija gets acquainted with
2

Pictures – from the Collection of the Literature and Music Museum in Riga.

3

The plot of the drama is set in ancient Lithuania, but main heroine is moduled after example of

Roman Vestal priestess.
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the journalist Jānis Pliekšāns (pseudonym Rainis, 1865-1929), who will become her
consort and thanks to her inspiration will develop his talent as a poet and playwright,
thus becoming Rainis – one of the most important poets of Latvian culture ever. This
way a tandem of two excellent, even great people will come into being, that also will
create a competition for fame between them. Rainis is born in 1865 as well and this
year in Latvian culture was officially pronounced the year of Aspazija and Rainis.
Researcher of Aspazija’s life and ouevre Astrida Stahnke states “The Latvian
Aspazija […] was more than her nation’s foremost-late nineteenth-midtwenteeth
century-writer and wife of Latvia’s most honored poet, playwright, journalist Rainis.
She was unique personality, a writer who, in her life and writing, intewined her
personal life with her country’s politics, living and darmatizing what she experienced
and saw in paralle streams (Stahnke 2015: 9).

Pic.2. Aspazija and Rainis at teh Beginning of the 20th Century.

Aspazija’s choice of her pseudonym already tells us a lot about her aesthetical ideals
and the sign-posts of her cultural horizons. Nevertheless these sign-posts shouldn’t be
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misunderstood in the endeavors to exaggerate presence of ancient mythology and
history in her works or in the attempts to see neo-classical direction in her creative
work.
The young girl from the countryside Elza Rozenberga (Aspazija) gets to know
the historical character Aspasia, whose singularity and courage is admired by
Aspazija, from a popular novel “Aspasia”4 (1875) by Austrian writer Robert
Hamerling (1839-1889) that she later translates herself (1900) and and yet after
created drama “Aspasia”, using the plot of the Austraian novel.
She was born in the family of a wealthy farmer in the region that could be called
the “Φθίη ἐρίβωλον” of Latvia – a region with an uncharacteristic landscape for
Latvia as there are almost no forests, but only fields of grain cultures spreading up to
the horizon wherever you look, and as the present owners of Aspazija’s childhood
house joke – only 5 days a year the weather is calm. Poetess herself has written in her
autobiography: “My first impression was the wind: “What was the great, strong breath
which was blowing on me?” (Aspazija 2015: 25).
The longing for distant lands, a great scope and the poetics of wind are all parts
of Aspazija’s poetics. Her parents raise her in isolation due to social and hygienic
reasons and do not allow her to play with the children of the servants. She has in her
disposition 3 rooms, the toys bought in the city, that is not typical for the times, and
books that contain Greek myths as well – a witness to another world that is diverse
and strong. Stahnke about Elza’s childhood wrote “[…] loneliness was persistent and
painful as she spent her days enclosed between the four walls of her rooms with
lonely pictures and flowers confined in pots, which, like she herself, reached for the
sun through iced windows” (Stahnke 1983: 19).
It should also be mentioned that her parents tried to involve her in the business
world and to marry her expediently, but this affair fails and the family goes bankrupt.
It is possible that these events are a strong impulse for the free-thinking and educated
girl to turn herself to the problems of women and creative world.
The girl Elza who was raised for needlework and to manage a country farm had
become the poetess Aspazija and the chosen pseudonym is an evidence that the young
writer was reaching for new horizons in Latvian culture, and the Greek myths were a
4

Hamerling, R. Aspasia. Ein Künstler und Liebesroman aus Alt-Hellas. Retrieved 20 December 2016

from http://gutenberg.spiegel.de/buch/aspasia-4371/1
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great starting point for a creative take-off. The acquaintance with these myths gives
strength to her soul and a possibility to break free from the fate of a woman in a
patriarchal society. Yet her mother still supported her, especially in education and
Aspazija goes to a gymnasium – an occurence for a girl from the countryside that is
exceptional for the times.
In her memoirs she has written on her encounters with the classical antiquity – “I
was captured by the Greek mythology with all its heroes, gods and wonderful stories,
it was a beautiful dream that rose up as an apparition and then again faded away in
golden smoke and the blue mist of Olympus.” (Aspazija 1988: 251)
In the title of her first poetry collection “Sarkanās puķes” (“Red flowers”) is
interweaved the atmosphere of social change and romantically symbolic imagery.
There are a lot of images from nature – “I am the fire’s flame / I am the rising
morning”5 (Aspazija 1985: 64).
Signs from other cultures are scarce. Spontaneity and exaltation are dominating.
The presence of Muses is strong, and this presence is attained with dialogue, asking
Muses for strength etc. There are some Biblical motives as well. One of the main
characters at the end of the collection is Prometheus. He is not a central character in
the overall system of the collection, but only a variation of the ever-present passionate
spur, but it introduces a thread in her works that will later expand by gaining epic
proportions.
The Muse
The use of Muse has already been mentioned. It is essential to the creative expression
for the poetess and she returns to this image again and again. It is a peculiar evidence
for the romantic imagery and exaltation on the one hand, and that she wants to
contribute with her poetry to the transformation of a society on the other hand. Yet the
Muse always raises one over the everyday concerns and she conceals the reality of life
as well. Almost a Hesiodian motive. But it is not acceptable for the poetess.
Prometheus
He is one of the favorite heroes from Greek mythology. He symbolizes the
significance of social ideas, as a consequence he plays an important role in her youth
poetry. Latvian scholar Ilona Miezīte, who had studied use of greek mythology in
5

Hereinafter – interlinear translation by the author of article.
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Aspazija’s poetry wrote about Prometheus: “Prometheus plays a special role in
Aspazija’s writings as this character has been mentioned throughout her poetry at
various stages of its development. At first, Prometheus is impersonates self-sacrifice
to a shared idea for the sake of a greater common good, the readiness to rebel against
the conventional order and to suffer in he name of an idea. Later, Prometheus (just
like Apollo) reveals the single-mindedness and imperfection of social ideas in contrast
to the diversity of spiritual life.” (Miezīte 2008: 138). This shift is based on the
personal expierence and social turbulences. The social tension in Latvia, so to say,
exploded in the revolution of 1905 that was a complex and multifaceted conflict with
a social and national traits. The motive of social injustice that unified workers of all
nationalities in street battles against bourgeoisie, transformed in the countryside as a
conflict between Latvian peasants and Baltic German latifundists. After the defeat
Aspazija whose play “Sidraba šķidrauts” (“The Silver Veil”, 1905) had become a
creative manifesto for the revolution, and Rainis, both being active participants in the
revolution went into exile in Switzerland, living in Castagnole, a suburb of Lugano, in
very poor conditions for more than 15 years until the foundation of the Republic of
Latvia, when both poets returned to their homeland triumphantly as heroes.

Pic. 3. Monument of Aspazija un Rainis in the front of hosuse where they spent most
time of their exile, Castangole, Lugano.
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In exile happens a change in the thinking and creative work of Aspazija. She becomes
more resigned and contemplative. In the social fights she starts to feel a certain onesidedness, though the Promethean daring is still dear to her. She sees her own life
reflected in Prometheus. Maybe not enounced directly and loudly, but he is the
inspiration for a feminine rebellion. She speaks of him in congenial categories –
Prometheus, my godfather.
The poet is the one who brings the Promethean fight for a better into the spiritual
sphere, who discovers eternity and renewal that goes through death. Within this
motive the poetess turns to other characters of Greek mythology that are connected
with the ideas of passage and return, for example, Helios, Adonis, et cetera.
Odysseus and Penelope
The idea of passage and return brings us to another widely used character – Odysseus
and the derivative Odyssey. Odysseus is related to spiritual search and the motive of
polymēchanos. With his quest Aspazija ties the spiritual growth. In her poetry we can
find the “odyssey of the restless life”, “the stormy odyssey, that is akin to creative
souls”. It is logical, that Penelope comes into her focus as well, but here she does not
identify herself with Penelope as could be suspected from everything mentioned
before. If we take into consideration her interest about titans and heroes, we could
expect that Penelope would be passed by unmentioned, but she is mentioned to reject
the traditional views on her. Penelope’s life resembles her youth in the traditional
country farm, and Penelope’s life is something the young poetess was raised for in her
early childhood, but Aspazija toys with this mythical cliche and scoffs at Penelope,
although she never escaped the fate of Penelope fully. When living in exile in
Castagnole she was the one who took care about house matters and in a sad and
ironical way she became skillful in needleworks. Furthermore she was not good at
these tasks as she had spent most of her life in bourgeois conditions. At this time the
fates of the writers switch – her consort who is taken care-of goes into zenith, but her
star starts to set.
Argonauts
Another important mythological aspect in the work of Aspazija is the Argonauts.
Maybe even the most significant as using a group of characters she can identify
herself in a tighter and more humane manner than by speaking about titans or epic
heroes. About Prometheus she says – my godfather, Odysseus is mentioned to involve
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the metaphor of the road taken, but Argonauts is a group of heroes with whom to
bond and say „we”. In addition the myth of the Argonauts entail something both of
the daring of Prometheus and the cleverness, wit and perseverence of Odysseus. She
uses this image twice by devoting two long poems. In the collection “Izplesti spārni”
(“Wings Wide Open”) she names a whole chapter “The new Argonauts”. With
Argonauts she expresses the bitterness of defeat, but the most important merit is the
joy of ascension –
“Over the seas, over the distance,
Over the snows, over the icy summits,
Over the black nights, over the bleak days.”
(Aspazija1986: 120)
It is of significance that she puts these voyagers into a rather northern setting with
snow and ice. The myth expresses vitality that is a value both to an individual and to a
society.
The other time she uses this myth is after the return to Latvia. This time the
mood has changed – it is the endpoint of the myth with Jason under the ruins of Argo:
“It is hard not to have been,
But harder still – to have been and having ceased to be.”
(Aspazija1986: 265)
This resonates in a peculiar way with the lines from a poem “Argonauts” by
Seferis that was written later6 – “Κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη.” (Nobody
remembers them. Justly.) (Σεφέρης 1998:47).

Aspasia
After the return to Latvia in early twenties, Aspazija is full of ideas and writes a lot of
valuable poetry and plays, but she fails to repeat the brilliance and innovation of her
earlier works. In this final phase of her creative life, of which she spends 14 years
alone as her consort Rainis dies in 1929, she is still faithful to ancient mythology.
From this period the play “Aspasia” (1923). deserves special attention as it is the only
work that is throughout on the subject from Ancient Greek history. Although poetess
6

Detailed comparison of the use of Argonauts’ myth by both poets is given in the article: Lāms, O.

2001. XX gadsimta argonauti: viena mīta refleksijas divu dzejnieku (Aspazija un J. Seferis)
darbos/Argonauts of the XXth Century: Reflection of one Myth in the Works of two poets (Aspazija,
Seferis). Itaka. Rīga: LU, 116.–124.
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turnes her attention from the mythology to the history, she is coining a mythical
basement for ideals she wont to introduce for new Latvian state. Stahnke thinks that
“The paralllels of anient Greece with its idels of democracy and the rising of the
Latvian state must have come together” (Stahnke 1983: 124). In the drama Aspazija
articulates her opinion about the place of women in politics. Woman would not take
away a man’s position, but she would add her insights, her intelligence and
imagination. It is a programmatic summary as well, as it shows the ideals and
aesthetical opinions of the poetess, her values in both society and art with the help of
Ancient Greek history. “Aspasia” is one of most positive play of Aspazija, in wich se
wished to show her people how things should be solved both in family and in state –
“how the male and female sides could be brought into a harmonious whole within
state” (Stahnke 1983: 127).

To conclude we can say that poetess’ use of these mythological figures endow
them with a nuanced world of inner experiences. These images are used as a chance to
develop the motive of the human solidarity and emancipation interweaving into the
mythical tradition the voice of a woman. The Greek myths serve to the poetess as a
bond with the European culture heritage and as a reinforcement of her feminine
identity.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
Σμαρώ Νικολαΐδου-Αραμπατζή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
nikolaidousmaro@yahoo.gr

Abstract
Concerning the interpretation of Aeschylus’ Seven against Thebes two points are of
special importance: the identity of the female chorus of the play and Eteocles’ enmity
against it. In this paper I adopt Tsantsanoglou’s (2004) aspect, that the chorus of the
play consists of little girls (paides/parthenoi), maidens (tethrammenai), and women
(gynaikes), but I have further developed it by examining if the combination of the
three different ages of the female chorus indicates a conflict between gender and
identities in the play. I support that initially the chorus is divided into two
semichoruses, one of which consists purely of women while the other is divided into
two semi-semichoruses, the one of parthenoi and the other of tethrammenai. This
distinction, which might be detected up to the second epeisodion of the play,
contributes greatly to the presentation of the imminent danger of the war against
Thebes. For this reason, any conflict between male (Eteocles) and female (chorus)
does not feature social characteristics. Moreover, gender conflict declines when
Eteocles evokes his father’s, Oedipus’, curse. Thereafter the chorus’ members seem to
express their concern about the hereditary curse on Oedipus’ family and perform their
choreia without any age discrimination amongst their members. At the exodos each
semi-chorus might indiscriminately be composed of women, parthenoi and
tethrammenai who follow either Antigone (in order to bury Polyneikes) or Ismene (in
order to bury Eteocles). As a consequence, gender identities and/or conflicts in
Aeschylus’ Seven against Thebes become a literature example showing how the poet
achieves his dramatic effect on both theatrical and ideological level.

Λέξεις-Κλειδιά
Χορός, ημιχόριο, (ημι)ημιχόριο, πάροδος, στάσιμο, επεισόδιο, γυναίκες, παρθένοι,
τεθραμμέναι, πόλεμος/μάχη, φόβος, ταραχή, απειλή, προσευχή, κατάρα, Άγγελος,
τείχη, φόνος, ταφή, Θήβα, Ετεοκλής, Πολυνείκης, Οιδίπους, Αντιγόνη, Ισμήνη
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Οι Επτά επί Θήβας είναι η τελευταία τραγωδία της Οιδιπόδειας τριλογίας του
Αισχύλου. Δραματοποιεί την επίθεση του Πολυνείκη εναντίον της Θήβας και τον
αλληλοσκοτωμό των δύο αδελφών, Ετεοκλή και Πολυνείκη, στην έβδομη πύλη της
πόλης. Στην ερμηνευτική ιστορία της τραγωδίας αυτής δύο θέματα έχουν ιδιαίτερη
σημασία: η σύνθεση του γυναικείου χορού και η επιθετική στάση του Ετεοκλή
απέναντί του. Συγκεκριμένα, ο χορός είναι γυναικείος, αλλά μικτός ηλικιακά, με
ωριμότερα και νεότερα μέλη. Από την άλλη πλευρά, ο Ετεοκλής, ο κατεξοχήν
υπερασπιστής της πόλης, επιτίθεται στον χορό με εκφράσεις σκληρού μισογυνισμού,
γιατί οι πανικόβλητες κραυγές των γυναικών υπονομεύουν τη γενναιότητα των
ανδρών.1 Ανταποκρινόμενη στο θέμα στου συνεδρίου, η εισήγησή μου εξηγεί τη
σκοπιμότητα της ηλικιακής διαίρεσης του χορού και των ανδρικών επιθέσεων του
Ετεοκλή εναντίον του. Όπως θα δείξω, τα δύο δεδομένα συμπλέκονται μεταξύ τους
κατά την εξέλιξη της πλοκής του έργου, προσφέροντας ένα αξιόλογο δείγμα
λογοτεχνικού χειρισμού της σύγκρουσης ρόλων και ταυτοτήτων για τη θεατρική
παρουσίαση του γενικότερου θέματος της κληρονομικής ενοχής, που συχνά συνείχε
τις τριλογίες του Αισχύλου.
Σύμφωνα με την αρχαία Υπόθεση του έργου (ὁ δὲ χορὸς ἐκ Θηβαίων ἐστὶ
παρθένων), τον κατάλογο των προσώπων του δράματος (χορὸς παρθένων) και μέρος
(οικογένεια β) της χειρόγραφης παράδοσης (ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ Θηβαίων
παρθένων), τα μέλη του χορού είναι νεαρές κοπέλες της Θήβας (χορός παρθένων). Το
στοιχείο δηλώνεται τρεις φορές στο έργο, δύο στην πάροδο (109-110 ἴδετε παρθένων
/ ἱκέσιον λόχον, 171 κλύετε παρθένων) και μία στην πρώτη αντιστροφή λυρικής
παρέμβασης του χορού στο πρώτο επεισόδιο (454-455 ἐμὸν … δόμον πωλικῶν θ’ /
ἑδωλίων). Η πραγματική κατάσταση όμως περιπλέκεται αμέσως μετά το τέλος του
πρώτου επεισοδίου με την αυτοαναφορική προτροπή ‘πείθου γυναιξί’ της κορυφαίας
στον Ετεοκλή (712), όταν εκείνος επιμένει στην απόφασή του να πολεμήσει στην
έβδομη πύλη απέναντι στον αδελφό του Πολυνείκη. Το γυναιξί μπορεί βέβαια να
αναφέρεται στο φύλο του χορού, αλλά δεν αποκλείεται να εννοεί και την ώριμη
ηλικία των μελών του. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αντίφαση, η οποία ίσως
λανθάνει στον κώδικα Guelferbytanus Gudianus gr. 40 88 (Zh/SI/Mc) του 15ου αι. που
γράφει χορὸς γυναικῶν ἐπιχωρίων. Από τις αρχές του 20ού αιώνα υποστηρίχθηκε ότι
τα μέλη του χορού είναι γυναίκες διαφόρων ηλικιών, άλλες ώριμες και άλλες νεαρές
1

Από τις σχετικές μελέτες επιλέγω Delcourt 1932; Brown 1977; Giordano 2011: 735–740.
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κοπέλες, και ότι οι δεύτερες εκτελούν τα στροφικά ζεύγη που αναφέρουν τις
παρθένους.2 Πριν από μία δεκαετία ο Κ. Τσαντσάνογλου (Τσαντσάνογλου 2004)
υπέδειξε με πολύ ισχυρά επιχειρήματα ότι ο χορός περιλαμβάνει τρεις ηλικιακές
ομάδες: μικρά κορίτσια, κοπέλες και ώριμες γυναίκες, σύμφωνα με τον στ. 792
θαρσεῖτε παῖδες †μητέρων† τεθραμμέναι τον οποίο ο ίδιος αποκατέστησε ως θαρσεῖτε
παῖδες, μητέρες, τεθραμμέναι, και δοκίμασε να συνδέσει, κατά το δυνατόν, τις ηλικίες
αυτές με συγκεκριμένα χορικά του έργου. Επεκτείνοντας την πρόταση του
Τσαντσάνογλου, θα εξηγήσω ότι μπορούμε να δεχθούμε την ύπαρξη δύο
διαφορετικών ηλικιακά ημιχορίων. Το ένα (το πρώτο;) είναι αμιγές από ώριμες
γυναίκες [α] και το δεύτερο [β] αποτελείται από τα ημι-ημιχόρια των παρθένων και
των τεθραμμένων [β1+β2].
Η πρότασή μου μπορεί καταρχήν να επιβεβαιωθεί από το εισαγωγικό (άστροφο)
μέρος της παρόδου (78-107):3
‹
› θρέομαι φοβερὰ μεγάλ’ ἄχη˙
μεθεῖται στρατὸς στρατόπεδον λιπών˙
ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας˙
αἰθερία κόνις με πείθει φανεῖσ’,
ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος.
†ἐλεδεμνὰς†
πεδία ὁπλόκτυπ’ ὠτὶ χρίμπτει βοάν˙
ποτᾶται, βρέμει δ’ ἀμαχέτου δίκαν
ὕδατος ὀροτύπου.
ἰὼ ἰὼ θεοὶ θεαί τ’, ὀρόμενον
κακὸν ἀλεύσατε.
βοᾶι ‹
› ὑπὲρ τειχέων˙
ὁ λεύκασπις ὄρνυται λαὸς εὖπρεπὴς ἐπὶ πόλιν διώκων ‹ ›.
τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρα ἐπαρκέσει
θεῶν ἢ θεᾶν;
πότερα δῆτ’ ἐγὼ ‹πάτρια› ποτιπέσω
βρέτη δαιμόνων;
ἰώ, μάκαρες εὔεδροι˙
ἀκμάζει βρετέων ἔχεσθαι˙ τί μέλλομεν ἀγάστονοι;
ἀκούετ’ ἢ οὐκ ἀκούετ’ ἀσπίδων κτύπον;
πέπλων καὶ στεφέων ‹πότε› πότ’ εἰ μὴ νῦν
ἀμφὶ λιταν‹ὰ βαλεῖν χρείαν› ἕξομεν;
κτύπον δέδορκα˙ πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός.
τί ῥέξεις; προδώσεις, παλαίχθων
Ἄρης, γᾶν τεάν;
ὦ χρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ’ ἔπιδε πόλιν
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2

Tucker 1908: 4 σημ. 4.

3

Για το κείμενο χρησιμοποιώ την έκδοση του West 1990. Για σχόλια, Hutchinson 1985.
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ἅν ποτ’ εὐφιλήταν ἔθου.
Σε απόλυτη συνάφεια με το δραματικό γεγονός, ο χορός ορίζει από τον πρώτο
στίχο την ωδή του ως θρηνητική με το αυτοαναφορικό ρ. θρέομαι και το αντικείμενό
του ἄχη, προσδιοριζόμενο από τα επίθετα φοβερά, μεγάλα και <νεόκοτα> (κατά τη
συμπλήρωση του Dindorff) ή <πολύπονα> (κατά τη συμπλήρωση του Bücheler).
Αμέσως μετά ο χορός εξηγεί την αιτία του θρήνου του παρουσιάζοντας αντικειμενικά
δεδομένα. Η σκόνη που σηκώθηκε ως τον ουρανό (81) και ο βουερός ήχος που
συγκλονίζει τον κάμπο απ’ άκρου εις άκρον (84-85) είναι αδιάσειστα στοιχεία ότι ο
εχθρός βρίσκεται προ των πυλών. Τα μέλη του γυναικείου χορού, που βλέπουν και
ακούνε, παρουσιάζουν βιωματικά τον τρόμο τους με ρήματα σε οριστική ενεστώτα
(οι υπογραμμισμένες λέξεις) αισθητοποιώντας δραματικά ήχους και οράματα.4 Το πιο
αξιοπρόσεκτο για το θέμα μου στοιχείο είναι ότι οι λυρικοί (κατά το πλείστον
δόχμιοι) 5 στίχοι του χορού παρουσιάζουν στοιχεία μη συνοχής και συνέχειας στην
εκτέλεσή τους. Συγκεκριμένα, την απόγνωση της ερώτησης για τη βοήθεια των θεών
(92/93-94) την διαδέχεται μια ερώτηση απορίας για τον τρόπο της ικεσίας (95-96). Οι
δύο ερωτήσεις παρουσιάζουν σχετική αυτονομία στο περιεχόμενο και την εκτέλεσή
τους και, καθώς μάλλον συμπίπτουν μετρικά στη μορφή των δοχμίων τους, θα
μπορούσαν να ανήκουν η καθεμία σε διαφορετικό ημιχόριο ή/και ημι-ημιχόριο: άλλα
μέλη του χορού απευθύνονται με απόγνωση στους θεούς για βοήθεια και άλλα
αναζητούν τα θεϊκά αγάλματα για να προσπέσουν ικετευτικά. Ο ίδιος τρόπος
δραματικής χορείας συνεχίζεται ως το τέλος του άστροφου μέλους, όπου ξεχωρίζει η
παρεμβολή αμιγών ιάμβων στους στ. 100, 103, 104, 106 και εν μέρει 107. Ο στ. 100
φαίνεται να συνεχίζει την προηγούμενη ερώτηση (τί μέλλομεν ἀγάστονοι;) με μια
ευθεία αποστροφή μελών του χορού σε άλλα μέλη, που ελέγχονται για βραδυπορία
στην εκτέλεση της ικεσίας. Ο στ. 103 αιτιολογεί δραματικά την ανάγκη της ικεσίας
δηλώνοντας την αμεσότητα του κινδύνου, το μέγεθος του οποίου (πάταγος οὐχ ἑνὸς
δορός) είναι πλέον άμεσα αντιληπτό (κτύπον δέδορκα). Οι στίχοι 104, 106 και 107
ανήκουν σε ενιαία αποστροφή στον θεό Άρη, που καλείται να στρέψει το βλέμμα του
στη Θήβα και να μην προδώσει την παλαιά αγάπη του για την πόλη. Με βάση την
παραπάνω περιγραφή, θα απέδιδα τους αρχικούς έξι στίχους στο ημιχόριο των
4
5

Για την εκτέλεση της ωδής βλ. Calame 1994: 139-141, 145-146, 148 (κυρίως).
Για τη χρήση του δοχμιακού μέτρου εδώ, αξιοσημείωτο είναι το αρχαίο σχόλιο στον στ. 98

(ἐπιτήδειος πρὸς θρήνους καὶ στεναγμούς). Βλ. Hardie 1920: 156.
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γυναικών [α]6 και όλους τους υπόλοιπους στο ημιχόριο των παρθένων-τεθραμμένων
[β1+β2], όπου τα δύο ημι-ημιχόρια (παρθένοι/τεθραμμέναι) παρουσιάζουν τις
αντιδράσεις τους με εκδηλώσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης ανωριμότητας και
απειρίας στην πρωτόγνωρη γι’ αυτές αντιμετώπιση της πολεμικής απειλής:
αισθάνονται πανικό από τον καλπασμό των αλόγων στον κάμπο (84), δεν ξέρουν σε
ποια αγάλματα (95) και πότε να προσπέσουν (99), αλλά γνωρίζουν ότι πρέπει να
προσφέρουν τελετουργικά πέπλους και στεφάνια (101-102). Την εκφορά των
τελευταίων ικετευτικών στίχων προς τον Άρη θα την συνέδεα μάλλον με τις
τεθραμμένες [β2], επειδή η υπόμνηση της παλαιότερης ευεργετικής δράσης του θεού
υποδηλώνει έναν βαθμό εξοικείωσης με το τυπικό της οφειλόμενης ικετευτικής
τελετουργίας. Η διαίρεση αυτή ανιχνεύεται και στα επόμενα, τα στροφικά μέρη (τρία)
της παρόδου, τα οποία όμως είναι αδύνατο να αναλύσω για λόγους οικονομίας.
Στο πρώτο επεισόδιο ο Ετεοκλής ‘εισβάλλει’ στον σκηνικό χώρο με επιθετική
διάθεση και καταγγέλλει ως ανάρμοστο τον τρόπο της ικεσίας του χορού προς τους
θεούς: τα ξεφωνητά και οι στριγγές προκαλούν απέχθεια στους γνωστικούς
ανθρώπους (186 αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων μισήματα), ενώ τα πανικόβλητα
τρεχαλητά μουδιάζουν την ευψυχία των ανδρών της πόλης την ώρα που αυτοί
ετοιμάζονται να αμυνθούν˙ προσφέρουν έτσι κέρδος στους εχθρούς που περιμένουν
έξω από τα τείχη (191-194). Οι γνωμολογικοί αφορισμοί του Ετεοκλή αποκτούν
περιεχόμενο ισχυρού μισογυνισμού (187-189 μήτ’ ἐν κακοῖσι μήτ’ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ /
ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει·/ κρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν θράσος, /δείσασα δ’
οἴκῳ καὶ πόλῃ πλέον κακόν) (Zeitlin 1990) και πολύ γρήγορα συγκεκριμενοποιούνται
σε άμεση απειλή λιθοβολισμού κατά του χορού (196-201), που καλείται με τρόπο
προσβλητικό να απαντήσει: ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας; ἢ κωφῇ λέγω; (202). Οι
γνωμολογικές μάλιστα διακηρύξεις του περί Πειθαρχίας και Ευπραξίας (224-225)
μετατρέπονται σε εντολή αποκλεισμού των γυναικών από την ικετευτική διαδικασία.
6

Φυσικά, κατά την εκτέλεση της χορείας και το ημιχόριο των γυναικών [α] θα μπορούσε να διαιρείται

σε δύο ημι-ημιχόρια [α1, α2], ειδικά για την εκτέλεση μιας μετρικής συζυγίας (στροφή-αντιστροφή).
Τη δυνατότητα αυτή την εξηγώ παρακάτω σσ. 428-430. Την πολυδιάσπαση του χορού των Επτά και
την ισχυρή δραματικότητα των κινήσεων των μελών του ίσως υπονοεί η αναφορά του Αθήναιου
(1.22a), ότι ο Τελέστης, διάσημος χορευτής της εποχής, κατάφερε να αποδώσει ζωντανά την
ατμόσφαιρα της πολιορκημένης Θήβας σαν να ήταν πραγματική. Με τα δεδομένα της παρόδου, η
αναφορά αυτή είναι αδύνατο να θεωρηθεί ως υπονοούμενο σολίστα χορευτή· εξαίρει όμως τη
δεινότητα ενός μέλους του χορού –ίσως κάποιας κορυφαίας.
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Την ικεσία τώρα ο Ετεοκλής την διεκδικεί για τους άνδρες της Θήβας με την
προσφορά αιματηρών θυσιών προς τους θεούς (230-232). Στο σημείο αυτό όμως ο
χορός αντιδρά αυστηρά (233-235) και οριοθετεί με καθαρότητα την ευθύνη των
ανδρών στην υπεράσπιση της πόλης (234), για να καταλήξει στη συγκλονιστική
ερώτηση του στ. 235 (τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ;):
διὰ θεῶν πόλιν νεμόμεθ’ ἀδάματον,
δυσμενέων δ’ ὄχλον πύργος ἀποστέγει.
τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ;
(233-235)
Η ερώτηση αυτή δεν μπορεί παρά να προέρχεται από το ημιχόριο [α] των
γυναικών, που καταλογίζουν στον Ετεοκλή μίσος και τυφλή εκδικητικότητα εναντίον
τους. Η έκρηξη του χορού ‘μαλακώνει’ τον Ετεοκλή, που διευκρινίζει ότι δεν θέλει
να αποστερήσει από τις γυναίκες την τιμή της ικεσίας στους θεούς αλλά φοβάται ότι
οι υπερβολικές αντιδράσεις τους θα παραλύσουν την ευψυχία των ανδρών (236-238).
Στη συνέχεια, εκλιπαρεί σχεδόν για τη σιωπή των γυναικών (262) και, όταν επιτέλους
την επιτυγχάνει, υποδεικνύει τον τρόπο εκτέλεσης της ικεσίας (265-270): αφού ο
χορός απομακρυνθεί από τα αγάλματα των θεών (265), εκείνος θα δώσει όρκο
προσφοράς πλούσιων θυσιών και πλήθους λαφύρων στους θεούς για τη νίκη που
εύχεται να έλθει (271-278a)˙ αμέσως μετά, ο χορός θα απευθύνει ιερό ολολυγμό ως
αίσιο παιάνα (268), χωρίς θρήνους και άγριες κραυγές, που δεν μπορούν έτσι κι
αλλιώς να αποτρέψουν τη μοίρα (279-281).7
Από το σημείο αυτό και εξής αμβλύνεται η σύγκρουση του Ετεοκλή με τον
γυναικείο χορό (Foley 2003: 23) και μαζί της υποχωρούν και οι υποδηλώσεις των
ηλικιακών διαφορών του χορού. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο επεισόδιο ο Άγγελος
ανακοινώνει τις θέσεις καθενός των επιτιθέμενων Επτά στις επτά πύλες της Θήβας.
Στον λόγο του κάθε φορά απαντά ο Ετεοκλής ανακοινώνοντας τα αντίστοιχα ονόματα
των αμυνόμενων Θηβαίων (Roisman 1990). Ανάμεσα στο καθένα ζεύγος λόγων
Αγγέλου-Ετεοκλή παρεμβάλλεται το αντίστοιχο λυρικό σχόλιο του χορού. Αυτό που
αναδεικνύεται εδώ είναι το θέμα της καταραμένης μοίρας (ἀρᾶς) των Λαβδακιδών.
Το διακρίνουμε στην προληπτική –αλλά ώριμη– αίσθηση του τρόμου πριν από την

7

Για το πρώτο στάσιμο, Valakas 1993.
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ανακοίνωση του ονόματος στην προτελευταία πύλη, όταν το όνομα του Πολυνείκη
αργεί να ακουστεί και ο κατάλογος των επίλεκτων Θηβαίων εξαντλείται (563-567):8
ἱκνεῖται λόγος διὰ στηθέων,
τριχὸς δ’ ὀρθίας πλόκαμος ἵσταται
μεγάλα μεγαληγόρων κλυούσαι
ἀνοσίων ἀνδρῶν˙ εἰ θεοὶ θεοί,
τούσδ’ ὀλέσειαν ἐν γᾷ.
Όταν πλέον είναι γεγονός η τοποθέτηση των δύο αδελφών, Ετεοκλή και
Πολυνείκη, ως αντιπάλων την τελευταία (την έβδομη) πύλη, όχι η προαίσθηση αλλά
η βεβαιότητα του κακού προκαλεί (στο δεύτερο στάσιμο) το δέος του χορού και
συνακόλουθα τον στοχασμό του για τον ρόλο της κακής Ερινύας που συνέχει τη
μοίρα των Λαβδακιδών: από την παρακοή του Λαΐου στον χρησμό του Απόλλωνα ως
την κατάρα του Οιδίποδα στους γιους του, με την οποία, αλοίμονο, θα εξιλεωθούν τα
φοβερά ανοσιουργήματα που ο ίδιος εν αγνοία του διέπραξε. 9 Το στάσιμο αρχίζει και
τελειώνει κυκλικά, ως έκφραση τρόμου του χορού ότι επίκειται η εκτέλεση της
κατάρας του Οιδίποδα, η οποία ταυτίζεται με την Ερινύα του οίκου του (Manton
1961):
πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον
θεὸν οὐ θεοῖς ὁμοίαν,
παναλαθῆ κακόμαντιν
πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινύν,
τελέσαι τὰς περιθύμους
κατάρας Οἰδίποδα βλαψίφρονος˙ παιδολέτωρ δ’ ἔρις ἅδ’ ὀτρύνει.
(720-726)
και
τέκνοις δ’ †ἀραίας† ἐφῆκεν
ἐπίκοτος τροφᾶς, αἰαῖ,
πικρογλώσσους ἀράς,
καί σφε σιδαρονόμῳ
διὰ χερί ποτε λαχεῖν
κτήματα˙ νῦν δε τρέω μὴ τελέσῃ
καμψίπους Ἐρινύς.
(785-791)

8

Για τη μελέτη της σκηνής καθοριστική υπήρξε και η στρουκτουραλιστική προσέγγιση της Zeitlin

2009.
9

Για τη λειτουργία του θέματος της κατάρας στα χορικά των Επτά και την αντίστοιχη στάση του

Ετεοκλή, βλ. Stehle 2005. Πρβ. Roisman 1988 .
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Με τα δεδομένα αυτά, ο στοχαστικός λόγος του χορού διεκδικεί ωριμότητα που
αμβλύνει τις διαφορές στις εκδηλώσεις των δύο ευρύτερων ηλικιακών του ομάδων.
Με στοχαστική πλέον διάθεση για τη βεβαιότητα της επικείμενης νέας τροπής του
κακού, ο γυναικείος πληθυσμός της πόλης ενοποιείται δημιουργικά για την εκτέλεση
της τελετουργικής του χορείας.
Έτσι, στη σύντομη ιαμβική σκηνή (792-821) του τρίτου επεισοδίου ο Άγγελος
γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της πολεμικής αναμέτρησης και της μονομαχίας με
προσφώνηση που περιγράφει επακριβώς τη συνολική σύνθεση του χορού: θαρσεῖτε
παῖδες μητέρες τεθραμμέναι˙10 και διαλέγεται, σε δραματική στιχομυθία, με την
κορυφαία, που εκπροσωπεί όλα τα μέλη. Αμέσως μετά ακολουθεί ο πολύ μακρός
θρήνος του χορού (822-1004). Η πολυσύνθετη δομή του επιτρέπει διαιρέσεις
μικρότερες της στροφικής συζυγίας, σε ημι-ημιχόρια ή και μεμονωμένα άτομα, αλλά
δεν υπάρχουν ευδιάκριτα στοιχεία για ηλικιακές διαφοροποιήσεις˙ καλύτερα, οι
υπάρχουσες ενδείξεις για διαφοροποίηση των νεαρότερων μελών του χορού
απαμβλύνονται, και ο λόγος τους σταδιακά ενοποιείται με τον ώριμο θρήνο των
γυναικών.
Ένδειξη για ηλικιακή ταυτότητα μπορούμε να εντοπίσουμε στην πρώτη μεσωδή,
και ειδικότερα στο σημείο όπου ο χορός απροσδόκητα υποδεικνύει την είσοδο της
Αντιγόνης και της Ισμήνης, που έρχονται για να θρηνήσουν και τα δύο αδέλφια τους
αδιακρίτως (οὐκ αμφιλόγως). Η αναγγελία φαντάζει ως στοιχείο ασυνέχειας της
εκτελούμενης χορείας και προκάλεσε αμφισβήτηση και πρόταση οβελισμού των
στίχων (Bergk) (861-873):
{ἀλλὰ γὰρ ἥκουσ’ αἵδ’ ἐπὶ πρᾶγος
πικρὸν Ἀντιγόνη τ’ ἠδ’ Ἰσμήνη˙
θρῆνον ἀδελφοῖν οὐκ ἀμφιλόγως
οἶμαί σφ’ ἐρατῶν ἐκ βαθυκόλπων
στηθέων ἥσειν˙ ἄλγος ἐπάξιον˙
ἡμᾶς δὲ δίκη πρότερον φήμης
τὸν δυσκέλαδόν θ’ ὕμνον Ἐρινύος
ἰαχεῖν Ἀΐδα τ’
ἐχθρὸν παιᾶν’ ἐπιμέλπειν.
ἰώ
δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι
στρόφον ἐσθῆσιν περιβάλλονται˙
κλαίω, στένομαι, καὶ δόλος οὐδεὶς
μὴ ’κ φρενὸς ὀρθῶς με λιγαίνειν.}
10

Κατά την πρόταση (διόρθωση) του Τσαντσάνογλου 2004: 450-454.
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Στους στίχους αυτούς οι χορεύτριες αισθάνονται αγωνία ή/και ανασφάλεια για την
αποτελεσματικότητα του δικού τους θρήνου, ο οποίος, στην εξέλιξη της πλοκής,
προηγείται του θρήνου των δύο αδελφών. Γι’ αυτό και σπεύδουν να χαρακτηρίσουν
τον θρήνο τους με υψηλούς τελετουργικούς όρους, ως δυσκέλαδον ὕμνον Ἐρινύος και
ἐχθρόν (=κακόφωνο) παιάνα του Άδη. Η υποβαλλόμενη μάλιστα διάθεση άμιλλας
προς τον επικείμενο θρήνο της Αντιγόνης και της Ισμήνης, εκτός από το μέγεθος της
θρηνωδίας, αφορά και την παραστατική του εκτέλεση, αφού δύο φορές οι χορεύτριες
αναφέρονται στα βαθύκολπα στήθη της Αντιγόνης και της Ισμήνης (864-865, 871)˙
τη δεύτερη με χωριστή υπογράμμιση λεπτομέρειας από την αμφίεση των δύο
αδελφών, της πολυτελούς εσθήτας (στηθόδεσμου) την οποία αυτές, ως βασιλοπούλες,
μπορούν να περιβάλλουν στο στήθος τους (871 στρόφον ἐσθῆσιν περιβάλλονται)
(Τσαντσάνογλου 2004: 470). Η λεπτομέρεια αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου,
σημαντική γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι εδώ αξιοποιείται ο ηλικιακός
προσδιορισμός των μελών του χορού. Πρόκειται μάλλον για το ημι-ημιχόριο των
τεθραμμένων [β2] και όχι των παρθένων: για την αρτιότερη χορική τους εμφάνιση, οι
μεγαλύτερες κοπέλες (όχι οι μικρές παιδούλες) ‘ζηλεύουν’ την ιδιαίτερη εξάρτυση
της Αντιγόνης και της Ισμήνης˙ και, αφού δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν στην
αμφίεση, καταθέτουν τουλάχιστον τον ανυπόκριτο πόνο τους (872-873 … καὶ δόλος
οὐδείς / μὴ ’κ φρενὸς ὀρθῶς με λιγαίνειν) ως εγγύηση της θρηνωδίας την οποία
αγωνίζονται να εκτελέσουν με επάξιο τρόπο (πρβ. 865 ἄλγος ἐπάξιον, για την
Αντιγόνη και την Ισμήνη). Νομίζω ότι πρόκειται για μια (φανταστική) προβολή των
χορευτριών (του ημι-ημιχορίου β2, των τεθραμμένων) στον θρήνο που αναμένουν ότι
θα εκτελέσουν η Αντιγόνη και η Ισμήνη ως αδελφές του Ετεοκλή και του Πολυνείκη.
Η προβολή εκδηλώνεται επίσης με στοιχεία επείγουσας αμεσότητας (ενεστώτας του
ἥκουσι και αντων. αἵδε στον στ. 861) και λειτουργεί ως μοντέλο χορικής άμιλλας11
που προσδιορίζει το μέτρο της πραγματικής θρηνητικής χορείας των νεαρότερων
μελών του χορού.
Η διαίρεση αυτή του δεύτερου ημιχορίου σε δύο ημι-ημιχόρια κατά την
εκτέλεση της πρώτης μεσωδής, μας οδηγεί αυτομάτως στην υπόθεση ότι και το
πρώτο ημιχόριο (των γυναικών) θα μπορούσε να είχε εκτελέσει εδώ τη χορεία του

11

Το στοιχείο της άμιλλας είναι ιδιαίτερα έντονο στην αρχαιότερη σωζόμενη λυρική ωδή, το

Παρθένειο του Αλκμάνα, για τη δραματική σύνθεση του οποίου βλ. την πρόσφατη πρόταση του
Tsantsanoglou 2012.
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θρήνου χωρισμένο σε δύο ημι-ημιχόρια [α1+α2].12 Για την εκτελούμενη χορεία
μπορούμε επομένως να υποθέσουμε είτε ότι το καθένα ημιχόριο, των γυναικών και
των παρθένων/τεθραμμένων, διατηρούσε την αυτοτέλειά του στη μετρική συζυγία
που του αντιστοιχούσε είτε ότι είχαμε και ανάμειξη ημι-ημιχορίων: γυναικών με
παρθένους και γυναικών με τεθραμμένες σε κάποια/κάποιες μετρικές συζυγίες. Η
δυνατότητα αυτή θα συντελούσε στην ενοποίηση του χορού στην εκτέλεση της
θρηνωδίας, για την οποία παρέχει ένα δείγμα η δεύτερη, πολύ σύντομη, μεσωδή με
τις ομόθεμες ανά στίχο αντιλαβές (961-965):
–– παιθεὶς ἔπαισας. –– σὺ δ’ ἔθανες κατακτανών.
–– δορὶ δ’ ἔκανες. –– δορὶ δ’ ἔθανες.
–– μελεοπόνος –– μελεοπαθής
–– (ἴτω γόος) –– (ἴτω δάκρυ)
–– πρόκεισαι –– κατακτάς.
Ο κάθε στίχος μπορεί να εκτελείται από τα ημι-ημιχόρια των γυναικών αμιγώς,
τα ημι-ημιχόρια των παρθένων και των τεθραμμένων ή/και ανάμικτα από τα ημιημιχόρια των γυναικών με παρθένους ή τεθραμμένες.
Η ενοποίηση που περιέγραψα έχει ιδιαίτερη σημασία για την αναπαιστική έξοδο
(1055-1077), η οποία έχει ως θέμα της την απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη.
Μετά τη σχετική ανακοίνωση του Κήρυκα (1005-1025) και τη διακήρυξη της
Αντιγόνης ότι δεν θα υπακούσει στην απαγόρευση και θα θάψει τον αδελφό της
(1026-1053), ο χορός παρουσιάζεται χωρισμένος σε δύο νέα ημιχόρια (Α, Β). Η
γνώμη μου είναι ότι τα δύο αυτά ημιχόρια είναι ενοποιημένα ηλικιακά με μέλη τα
οποία προέρχονται από τη διαίρεση των δύο αρχικών ημιχορίων [α] και [β]. Το
αρχικό ημιχόριο [α] των γυναικών διαιρείται στα ημι-ημιχόρια [α1] και [α2], ενώ τα
αρχικά ημι-ημιχόρια των παρθένων [β1] και των τεθραμμένων [β2] διαιρούνται στα
(ημι) ημι-ημιχόρια [β1.1: παρθένων], [β1.2: παρθένων], [β2.1: τεθραμμένων], [β2.2:
τεθραμμένων]. Τα μέλη του καθενός νέου ημιχορίου επιλέγουν διαφορετική στάση
και αποχωρούν από την ορχήστρα προς την αριστερή ή τη δεξιά πάροδο για να
θάψουν το ένα τον Πολυνείκη και το άλλο τον Ετεοκλή, με την εξής σύνθεση:
ΗΜΙΧ. Α΄ ημι-ημιχόριο γυναικών (α1)
(ημι) ημι-ημιχόριο παρθένων (β1.1)
(ημι) ημι-ημιχόριο τεθραμμένων (β2.1)

12
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ΗΜΙΧ. Β΄ ημι-ημιχόριο γυναικών (α2)
(ημι) ημι-ημιχόριο παρθένων (β1.2)
(ημι) ημι-ημιχόριο τεθραμμένων (β2.2)
Θα μπορούσε ασφαλώς να αντιτείνει κανείς ότι τα δύο ημιχόρια της εξόδου
είναι ίδια με εκείνα της παρόδου, και ότι η επιλογή της ανυπακοής ανήκει στο
δεύτερο ημιχόριο, στις ομήλικες της Αντιγόνης τεθραμμένες, τις οποίες ακολουθούν
και οι μικρές παρθένοι. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως θα αδυνάτιζε πολύ η επιλογή
της μη συμμόρφωσης στη διαταγή του Κρέοντα, ως απερίσκεπτη ενέργεια νεαρών
ατόμων.13 Παράλληλα, θα έπρεπε να χρεωθεί μόνο σε αμιγές ημιχόριο γυναικών η
αιτιολογία του φόβου, την οποία επικαλείται ο χορός στον στ. 1060 (ἀλλὰ φοβοῦμαι
κἀποτ’ρέπομαι λῆμα πολιτῶν). Αντιθέτως, με την υπόθεση των νέων, μικτών
ηλικιακά, ημιχορίων (γυναικών-τεθραμμένων-παρθένων), ο ηθικός προβληματισμός
για τη μη ταφή του Πολυνείκη στο Α΄ ημιχόριο (1055-1059) μπορεί να εκφράζει όλες
τις ηλικιακές ομάδες του χορού, όπως και ο φόβος για τις συνέπειες της ανυπακοής
στην αρχή του Β΄ ημιχορίου (1060).
Είναι βέβαια γνωστό ότι το μέρος αυτό του έργου αμφισβητείται και οβελίζεται
μαζί με το δεύτερο μέρος της πρώτης μεσωδής, στο οποίο αναφέρθηκα
προηγουμένως.14 Ένα ισχυρό κριτήριο της αμφισβήτησης είναι η επιφύλαξη για την
εισαγωγή ενός νέου δραματικού θέματος, της ταφής του Πολυνείκη, στο τέλος του
έργου, που θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί με τον θρήνο του χορού. Το θέμα όμως
της απαγόρευσης της ταφής του Πολυνείκη ανανεώνει την απειλή της κακής μοίρας
των Λαβδακιδών για τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειας, την Αντιγόνη και την
Ισμήνη, ενδεχόμενο για το οποίο υπάρχει ανησυχία στον θρήνο του χορού. Η επιλογή
ωστόσο του ποιητή να θέσει εδώ το θέμα της τιμής για τον Πολυνείκη και να
ολοκληρώσει το έργο του με τα δύο ενοποιημένα νέα ημιχόρια, τα οποία προτιμούν
να θάψουν το καθένα και έναν νεκρό, είναι πολύ κοντά στην ιδέα ενός οριστικού
εξευμενισμού της Αράς του Οιδίποδα, που απαμβλύνει τον φόβο του χορού για
ανανέωση του κακού στο τέλος του έργου και της τριλογίας (κατά την αισχύλεια
αντίληψη της συμφιλίωσης των συγκρουόμενων δυνάμεων).
Στους Επτά επί Θήβας η αντίθεση άνδρας–γυναίκα δεν έχει κοινωνικά
χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται με το ψυχολογικό της υπόβαθρο για να
13

Για την ισχυρή σημασία της ανυπακοής του μισού τουλάχιστον χορού, βλ. Foley 2003: 15.

14

Για το ζήτημα αυτό, Lloyd-Jones 1959; Brown 1976; Dawe 1978; Flintoff 1980; Orwin 1980.
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αισθητοποιήσει το περιεχόμενο της πολεμικής απειλής. Η επιλογή μάλιστα του
Αισχύλου να διαιρέσει τον χορό σε τρεις ηλικιακές ομάδες δραματοποιεί άριστα επί
της ορχήστρας την πολεμική απειλή με την απόγνωση του άμαχου πληθυσμού,15 που
είναι τα γυναικόπαιδα. Η αντίθεση ωστόσο υπερβαίνει το επίπεδο των ψυχολογικών
αντιδράσεων και απαμβλύνεται όταν το έργο προχωρεί στην ερμηνεία της
ανθρώπινης μοίρας. Εν προκειμένω, η αρά της οικογένειας του Οιδίποδα καθιστά τον
γυναικείο χορό –ενιαίο πλέον– στοχαστή της κληρονομημένης ενοχής και εκφραστή
της οικογενειακής συνοχής. Η σύγκρουση ρόλων και ταυτοτήτων στους Επτά επί
Θήβας του Αισχύλου είναι δείγμα άριστου λογοτεχνικού χειρισμού, εδώ
δραματικού/θεατρικού, χωρίς περιθώρια κοινωνικού σχολιασμού για τις σχέσεις
άνδρα–γυναίκα στην αρχαιότητα. Η διαπίστωση αυτή έχει χρησιμότητα στην εποχή
της μεταθεωρίας, την οποία διανύουμε κυρίως από τη δεκαετία του ’80 και μετά
στοχαζόμενοι –χωρίς εξάρσεις πλέον– τα όρια της επιβεβαίωσης στην αρχαιότητα
μεταγενέστερων ή/και νεότερων ιδεολογικών αντιλήψεων.
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Η ΤΡΟΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Ελένη Παπαδογιαννάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
eleni_pap@hotmail.com

Abstract
The nurse is one of the minor anonymous characters used by tragic poets chiefly to
shed light to the basic characters of the drama. She first appears in Aeschylean
tragedies, but she is better formed by Euripides. She is usually an old woman of a
lower social status or a slave that can influence her mistress and she enjoys the trust of
her lords. Her discourse expresses logic, metre and prudence, it is not “female”, it is
not emotional, it is full of addresses (ὦ παῖ, τέκνον), imperatives and maxims. Tragic
nurse survives as a character in the later European theatre (Seneca, Racine,
Shakespeare), as well as in the Cretan theatre of the Renaissance, where she is one of
the main characters.

Λέξεις-Κλειδιά
τροφός, λόγος, ύφος, ήθος, εξέλιξη χαρακτήρα

Ο χαρακτήρας της τροφού αποτελεί έναν από τους ελάσσονες ανώνυμους
χαρακτήρες, οι οποίοι κατά τεκμήριο χρησιμοποιούνται από τους τραγικούς ποιητές
με σκοπό να φωτίσουν περισσότερο το ήθος των βασικών χαρακτήρων του έργου.
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να σκιαγραφήσει και να προσδιορίσει τα
γνωρίσματα του χαρακτήρα της τροφού με έμφαση στις σωζόμενες τραγωδίες του
Ευριπίδη. Αρχικά θα γίνει μια προσπάθεια να περιγραφεί το προφίλ της τροφού
(κοινωνική τάξη, καταγωγή, ηλικία, εθνικότητα) και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η
προσέγγιση του ρόλου της μέσα στην τραγωδία μέσω της σχέσης της με τους
υπόλοιπους χαρακτήρες και της συμβολής της στην εξέλιξη της υπόθεσης. Βασικούς
άξονες της παρουσίασης θα αποτελέσουν η σχέση της τροφού με τους υπόλοιπους
ελάσσονες χαρακτήρες, κυρίως με τον αγγελιαφόρο και τη θεράπαινα, και η σχέση
της με την εκάστοτε πρωταγωνίστρια του έργου. Θα εξεταστεί, επίσης, το ύφος του
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λόγου της τροφού, η γλώσσα που χρησιμοποιεί και οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτό
το ύφος.
Στην τραγωδία απαντούν διάφοροι ανώνυμοι χαρακτήρες, όπως οι δούλοι, οι
αγγελιαφόροι, οι ιερείς, οι κήρυκες, οι παιδαγωγοί, οι οποίοι δεν αποτελούν τους
κεντρικούς ήρωες, αλλά προσδιορίζονται μέσω των κυρίων τους, το ήθος των οποίων
έρχονται να αναδείξουν.1 Οι χαρακτήρες αυτοί είναι κατ’ αρχάς ανώνυμοι, άρα
κατώτεροι, και ετεροπροσδιορίζονται με το όνομα αυτού που υπηρετούν. Κάποιοι
από αυτούς είναι βάρβαροι ή αιχμάλωτοι πολέμου και συνήθως κάποιας ηλικίας.
Εμφανίζονται σε μία σκηνή του δράματος, στην οποία δεν προωθείται η δράση, και
περνάνε απαρατήρητοι από τους θεατές. Δεν αφήνουν το στίγμα τους στο δράμα και
στη μνήμη των θεατών, οι οποίοι δε μαθαίνουν πολλά γι’ αυτούς. Αφού
αποχωρήσουν από τη σκηνή κανείς δεν τους θυμάται, ούτε προβληματίζεται για την
τύχη τους ή για το μέλλον τους. Η μη ευγενική τους καταγωγή τους κατατάσσει σε
χαμηλότερη κοινωνικά τάξη. Εξάλλου, το ύφος και η γλώσσα που χρησιμοποιούν
μαρτυρά την ιδιότητα και το ήθος τους, για παράδειγμα οι αγγελιαφόροι
εμφανίζονται πολύ φλύαροι, κουτοπόνηροι και στενόμυαλοι.
Η περίπτωση της τροφού φαίνεται να είναι κάπως διαφορετική, όπως θα
προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: η
τροφός εμφανίζεται σε ένα δράμα του Αισχύλου (στις Χοηφόρους), σε ένα δράμα του
Σοφοκλή (στις Τραχίνιες) και σε τρία του Ευριπίδη (στην Ανδρομάχη, στη Μήδεια και
στον Ιππόλυτο). Η Κίλισσα στις Χοηφόρους είναι η τροφός του Ορέστη, όπως την
προαναγγέλλει ο Χορός στον στίχο 731 («τροφόν δ’ ‘Ορέστου τήνδ’ ὁρῶ
κεκλαυμένην»), η οποία εμφανίζεται στο τέλος του δράματος σε ρόλο μαντατοφόρου
σταλμένη από την Κλυταιμνήστρα να φωνάξει τον Αίγισθο για να μάθει τα ευχάριστα
νέα, ότι δήθεν πέθανε ο Ορέστης. Η παρουσία της είναι πολύ σύντομη, αλλά
καταλυτική για τη διαμόρφωση της άποψης των θεατών για τον Ορέστη, την
Κλυταιμνήστρα και τη μεταξύ τους σχέση. Ουσιαστικά αναδεικνύεται η αντίθεση με
την Κλυταιμνήστρα, η υποκρισία της οποίας αντιπαραβάλλεται στην ειλικρίνεια της
τροφού. Αυτή που νοιάζεται πραγματικά για τον Ορέστη είναι η τροφός, η οποία
υποκαθιστά την ίδια του τη μητέρα. Παράλληλα, αναφερόμενη στην παιδική ηλικία
του Ορέστη και αποσιωπώντας τη μετέπειτα πορεία του προκαλεί στους ακροατές τη
1

Μια γενική τοποθέτηση για τους ανώνυμους χαρακτήρες στην τραγωδία γίνεται από τον Yoon 2012:

1-8.
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συμπάθεια για τον Ορέστη, ο οποίος σε λίγο θα γίνει μητροκτόνος. Έτσι, φαίνεται η
έλλειψη συναισθηματικών δεσμών Κλυταιμνήστρας και Ορέστη, επομένως η
μητροκτονία γίνεται αποδεκτή από τους θεατές. Ο λόγος της τροφού (στ. 734-765)
είναι ένα μείγμα ποιητικής γλώσσας και ανακολουθιών, δείγμα ενός ταπεινού
χαρακτήρα υπό συναισθηματική πίεση. Επιπλέον, μιλάει για απλά, καθημερινά
πράγματα, για τα οποία μόνον ένας τέτοιος χαρακτήρας θα μπορούσε να μιλήσει στην
τραγωδία.2
Ένα άλλο σημείο είναι άξιο αναφοράς: η Κίλισσα είναι η μόνη περίπτωση
επώνυμης τροφού. Σε καμία άλλη τραγωδία η τροφός δεν εμφανίζεται να έχει όνομα.
Πιθανότατα το όνομά της συνδέεται με τον τόπο καταγωγής της από την Κιλικία της
Μικράς Ασίας. Γενικά υπάρχει η τάση να αποδίδονται στους δούλους εθνικά ονόματα
που δηλώνουν την καταγωγή τους. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα γιατί ο Αισχύλος
επιλέγει να δώσει ένα όνομα στην τροφό στη συγκεκριμένη τραγωδία. Μία απάντηση
στο ερώτημα θα μπορούσε να αναζητηθεί στην υπόθεση του δράματος και στην
πρόθεση του Αισχύλου να διαχωρίσει τη στάση της τροφού από τους ευγενείς της
οικογένειας, κυρίως από την Κλυταιμνήστρα, χωρίς όμως να την κάνει ισότιμη με
αυτούς. Επιλέγει να της δώσει ένα όνομα που αρμόζει στη θέση της, ώστε να μην
αναδείξει σημαντικά την ατομικότητά της, αλλά ταυτόχρονα να κάνει σαφή τη
διαφοροποίησή της και πιθανόν μια γενική δυσαρέσκεια για τους τωρινούς της
αφέντες. Εξάλλου, αν και διαφωνεί με την Κλυταιμνήστρα, συνεχίζει να την υπηρετεί
και να υπακούει στις διαταγές της. Ο Αισχύλος δίνοντάς της ένα απρόσωπο όνομα
εστιάζει στον ρόλο της και όχι στην προσωπικότητά της.3
Στις Τραχίνιες του Σοφοκλή4 παρακολουθούμε την τροφό της Δηιάνειρας, η
οποία εμφανίζεται για λίγο στον Πρόλογο (στ. 49-60)5 και ξανά στο Τέταρτο

2

Για σχολιασμό του αποσπάσματος με την τροφό, βλ. Yoon 2012: 130-133 και Garvie 1986: ad loc.

3

Η ερμηνεία αυτή ακολουθεί την άποψη του Yoon 2012: 130-131.

4

Ο Σοφοκλής συνήθως βάζει στον ρόλο της τροφού την αδερφή της ηρωίδας (π.χ. η Ισμήνη στην

Αντιγόνη, η Χρυσόθεμις στην Ηλέκτρα). Οι αδερφές αναπαριστούν την κοινή λογική, όπως η τροφός
σε τραγωδίες του Ευριπίδη (π.χ. Ανδρομάχη, Μήδεια). Βλ. Karydas 1998: 76, σημ. 36.
5

Αν και ταπεινό πρόσωπο, μιλάει σε υψηλό τραγικό ύφος. Βλ. Easterling 1996: ad loc. Συμβουλεύει

και παροτρύνει τη Δηιάνειρα να στείλει τον Ύλλο να μάθει νέα για τον πατέρα του και έτσι
κινητοποιεί τη δράση στο δράμα.
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Επεισόδιο, όπου περιγράφει ό,τι συμβαίνει στο σπίτι (στ. 899-946)6, επομένως έχει
τον ρόλο εξάγγελου.7 Η τροφός χαρακτηρίζεται ως δούλη (στ. 63) από τη Δηιάνειρα
και γραῖα (στ. 870) από τον Χορό,8 προσδιορίζοντας την κοινωνική τάξη και την
ηλικία της. Αφού περιγράφει με ύφος παρατηρητή τα γεγονότα, στα οποία δηλώνει
ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, αποχωρεί από τη σκηνή.
Στον Ευριπίδη ο ρόλος της τροφού εμφανίζεται διευρυμένος: η τροφός της
Ερμιόνης στην Ανδρομάχη, η τροφός των παιδιών της Μήδειας στην ομώνυμη
τραγωδία και η τροφός της Φαίδρας στον Ιππόλυτο είναι οι τροφοί των σωζόμενων
τραγωδιών του. Αν προστεθούν και οι περιπτώσεις των χαμένων δραμάτων του
Σθενέβοια και Αίολος, οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι η τροφός φαίνεται να είναι
ένας τυπικός χαρακτήρας στις τραγωδίες, το θέμα των οποίων είναι ο παθιασμένος
έρωτας ή η ζηλοφθονία των γυναικών. Ξεκινώντας από την Ανδρομάχη9 η τροφός της
Ερμιόνης εμφανίζεται στο Tέταρτο Eπεισόδιο σε ρόλο εξάγγελου, ο οποίος αναφέρει
τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι.10 Ακολουθεί ένας λυρικός διάλογος, ένα αμοιβαίον, (στ.
825-865) μεταξύ της τροφού και της Ερμιόνης, όπου η τροφός εξακολουθεί να μιλά
σε ιαμβικό μέτρο, ενώ η Ερμιόνη εκφράζει την απόγνωσή της σε λυρικά μέτρα. Η
τροφός προσπαθεί να την πείσει με ηρεμία εκφράζοντας τη φωνή της λογικής να
αλλάξει γνώμη και να μη δώσει τέλος στη ζωή της. Λίγο πριν αποχωρήσει από τη
σκηνή (στ. 866-878) της εκθέτει ψύχραιμα λογικά επιχειρήματα που, κατά τη γνώμη
της, ισχυροποιούν τη θέση της Ερμιόνης έναντι της Ανδρομάχης λόγω καταγωγής και
κοινωνικής θέσης καλώντας την παράλληλα να μην εκτίθεται, αλλά να μπει μέσα στο
6

Της περιγραφής της τροφού προηγείται μια ανταλλαγή λόγων μεταξύ τροφού και Χορού (στ. 863-

895). Ο Χορός τραγουδά και η τροφός μιλά. Εξάλλου, σε πρόσωπα χαμηλής κοινωνικής θέσης δεν
δίνονται αδόμενα λυρικά μέρη στην τραγωδία. Βλ. Easterling 1996: ad loc.
7

Για λεπτομερή ανάλυση των σχετικών χωρίων βλ. Easterling 1996: ad loc.

8

Λίγους στίχους παρακάτω ο Χορός την προσφωνεί ὦ γεραιά (στ. 873).

9

Υπάρχουν αντιστοιχίες στη δομή της Ανδρομάχης με τις Τραχίνιες: στην Ανδρομάχη ο Πρόλογος

αποτελείται από μία ρήση της Ανδρομάχης και ακολουθεί ένας διάλογος με τη θεράπαινα της.
Παρομοίως στις Τραχίνιες ο Πρόλογος αρχίζει με μία ρήση της Δηιάνειρας και ακολουθεί ένας
διάλογος με την τροφό. Οι ρήσεις στον Πρόλογο αποτελεί προσφιλή τεχνική του Ευριπίδη, από τον
οποίο φαίνεται να επηρεάζεται ο Σοφοκλής στις Τραχίνιες. Δεν υπάρχει αντίστοιχος Πρόλογος στις
σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή. Βλ. και Karydas 1998: 76.
10

Σε κάποια χειρόγραφα αναφέρεται η λέξη θεράπαινα, ωστόσο η τροφός είναι μάλλον σωστή, αν

κρίνουμε από το ύφος του λόγου της προς την Ερμιόνη και από τη συχνή χρήση των προσφωνήσεων ὦ
παῖ (828, 866) και τέκνον (832, 874, 878). Για περισσότερα βλ. Lloyd 1994 και Stevens 2009: ad loc.
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παλάτι, όπως αρμόζει στη γυναικεία φύση.11 Στη συνέχεια η τροφός αποχωρεί από τη
σκηνή.
Στη Μήδεια ο ρόλος της τροφού είναι διαφορετικός: αν και ελάσσων
χαρακτήρας, παρουσιάζεται στον Πρόλογο του έργου και κάνει μια εισαγωγή στο
δράμα. Ο Ευριπίδης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους Προλόγους των έργων του, οι
οποίοι συνήθως αποτελούνται από τον μονόλογο ενός ήρωα ή θεού, ο οποίος εισάγει
τους ακροατές στην υπόθεση. Εδώ ο Ευριπίδης καινοτομεί, παρουσιάζοντας την
τροφό των παιδιών του Ιάσονα ως τον πρώτο χαρακτήρα που εμφανίζεται μπροστά
στους θεατές (στ. 1-48). Η τροφός εκφράζεται αρνητικά για τον Ιάσονα (στ. 16-19)
και δίνει μια πρώτη εικόνα της Μήδειας (στ. 20-45), η οποία θα εμφανιστεί πολύ
αργότερα στα μάτια των θεατών (στ. 214). Ο λόγος της τροφού είναι φορτισμένος,
προϊδεάζει για τα δεινά που θα έρθουν, εκφράζει τον φόβο και τον προβληματισμό
της, ανησυχεί για τη Μήδεια. Δυστυχώς οι φόβοι της θα επαληθευτούν στη συνέχεια,
ωστόσο η ίδια εμφανίζεται μόνο στον Πρόλογο του έργου.12 Ο Πρόλογος χωρίζεται
σε τρεις σκηνές: α) ο μονόλογος της τροφού (στ. 1-48), β) διάλογος τροφούπαιδαγωγού (στ. 49-95), γ) «διάλογος» τροφού-Μήδειας (στ. 96-130).
Ως προς την ταυτότητά της, είναι βάρβαρη,13 έχει έρθει μαζί με τη Μήδεια από
την Κολχίδα, και ηλικιωμένη.14 Ο Παιδαγωγός την προσφωνεί «παλαιὸν οἵκων κτῆμα
δεσποίνης ἐμῆς» (στ. 49). Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά τον μονόλογο της τροφού (στ.
11

Η επιρροή του λόγου της τροφού στην Ερμιόνη είναι πολύ πιο μεγάλη από την επιρροή της

θεράπαινας στην Ανδρομάχη στον Πρόλογο. Η τροφός έχει κύρος και πείθει την Ερμιόνη, ενώ ο λόγος
της θεράπαινας δεν είναι τόσο πειστικός. Βλ. Karydas 1998: 92. Η σύγκριση αυτή είναι ενδεικτική για
τους ρόλους της θεράπαινας και της τροφού στο δράμα. Η τροφός έχει «αναβαθμισμένη» θέση στο
δράμα έναντι της θεράπαινας, διαθέτει κύρος και ο λόγος της έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη της οικογένειας, γι’ αυτό εξάλλου της αναθέτουν την ανατροφή των παιδιών, δεν
είναι μια απλή υπηρέτρια. Αντιθέτως, η θεράπαινα προσδιορίζει τη θέση της (στ. 89-90): «ἐπεί τοι κοὐ
περίβλεπτος βίος / δούλης γυναικός, ἤν τι καὶ πάθω κακόν».
12

Για αναλυτικό σχολιασμό του Προλόγου, βλ. Page 1961 και Mastronarde 2006: ad loc.

13

Για τις γυναίκες σκλάβες που εμφανίζονται στην Ευριπίδεια τραγωδία, βλ. Rabinowitz 1998. Όπως

σχολιάζει, συνήθως στο αττικό δράμα δεν εμφανίζονται γυναίκες που έχουν γεννηθεί δούλες, αλλά
γυναίκες που στην πορεία της ζωής τους υποδουλώθηκαν. Βλ. κυρίως σσ. 56-59.
14

Σε παραστάσεις αγγείων που εικονίζουν σκηνές από την τραγωδία εμφανίζονται και τα ελάσσονα

πρόσωπα του δράματος (βωβά πρόσωπα, θεράποντες, τροφοί, παιδαγωγοί, άγγελοι, μέλη του Χορού).
Οι τροφοί αναγνωρίζονται εύκολα, επειδή συνήθως έχουν άσπρα μαλλιά και βρίσκονται πολύ κοντά σε
κάποια σημαντική γυναικεία μορφή. Αναλυτική αναφορά στο θέμα αυτό κάνει ο Taplin 2007: 187195.
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1-48) ακολουθεί ένας διάλογος μεταξύ της τροφού και του παιδαγωγού (στ. 49-95), ο
οποίος σε ρόλο αγγελιαφόρου πληροφορεί την τροφό ότι ο Κρέων σκοπεύει να
εξορίσει τη Μήδεια και τα παιδιά της ζητώντας της εχεμύθεια για να μην το μάθει
ακόμα κανείς. Στη συνέχεια η τροφός προτρέπει τον παιδαγωγό να πάρει τα παιδιά
και να μπει στο σπίτι. Είναι πολύ σπάνιο στην τραγωδία να διαλέγονται επί σκηνής
δύο ταπεινοί χαρακτήρες. Συνήθως ένας ταπεινός χαρακτήρας μιλάει με έναν ευγενή
παρουσία του Χορού ή μιλάει με τον Χορό. Όσον αφορά στην τροφό, είναι η
μοναδική περίπτωση διαλόγου με τον παιδαγωγό, έναν ελάσσονα χαρακτήρα.
Βρίσκονται στην ίδια κατάσταση (η τροφός τον χαρακτηρίζει σύνδουλον, στ. 65) και
του ζητάει να την εμπιστευτεί.15 Η είδηση που φέρνει ο παιδαγωγός προωθεί τη
δράση και λειτουργεί καταλυτικά για τη συνέχεια του δράματος.16
Μετά την αποχώρηση του παιδαγωγού η τροφός μένει μόνη της στη σκηνή και
«διαλέγεται» με τη Μήδεια, η οποία βρίσκεται εντός του οίκου. Η τροφός ακούει τις
κραυγές της Μήδειας και απαντάει με θρήνο για την ίδια και για τα παιδιά της.
Ακούγοντας τις φωνές εισέρχεται ο Χορός των Κορινθίων γυναικών με την Πάροδο
και ρωτάει την τροφό τι συμβαίνει (στ. 131) προσφωνώντας την ὦ γηραιά (στ. 134).
Η τροφός τους δίνει κάποιες πληροφορίες και ο Χορός την προτρέπει να μπει στο
παλάτι για να φέρει έξω τη Μήδεια να της μιλήσουν και να προσπαθήσουν να τη
μεταπείσουν (στ. 173-184). Η τροφός ακολουθεί τις προτροπές του Χορού και
μπαίνει στο παλάτι (στ. 213), αλλά δεν εμφανίζεται ξανά στη σκηνή. Κατά πάσα
πιθανότητα, η Μήδεια συνοδεύεται στη σκηνή από άλλες υπηρέτριες, βωβά
πρόσωπα, τα οποία είναι μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.17 Δεν υπάρχει,
επομένως, συνάντηση της τροφού με τη Μήδεια επί σκηνής.18 Η τροφός αποχωρεί
και κανείς δε μαθαίνει τι απέγινε στη συνέχεια.
15

Η τροφός και ο παιδαγωγός παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες ως χαρακτήρες: μιλούν πολύ λογικά

χρησιμοποιώντας ρητά, είναι επικριτικοί για τα αφεντικά τους, το ύφος των λόγων τους είναι
παρεμφερές. Οι ομοιότητες αυτές δικαιολογούνται από τα καθήκοντά τους, την κοινωνική τους θέση
και την ηλικία τους. Βλ. και Karydas 1998: 104.
16

Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη γενική τοποθέτηση ότι συνήθως οι ταπεινοί

χαρακτήρες εμφανίζονται σε σκηνές που δεν προωθούν τη δράση.
17

Για την επιχειρηματολογία που στηρίζει αυτή την υπόθεση, βλ. Mastronarde 2006: Εισαγωγή 3.

18

Ουσιαστικά η τροφός στη Μήδεια δεν επηρεάζει, ούτε παροτρύνει την κυρία της (πρβλ. Τραχίνιες,

Ανδρομάχη, Ιππόλυτος), αλλά μπορεί να καταλάβει τη φύση της Μήδειας και να προβλέψει κάποιες
αντιδράσεις της. Οι θεατές γνωρίζουν αρχικά τη Μήδεια υπό την οπτική της τροφού, η οποία την ξέρει
πολύ καλά από την Κολχίδα. Βλ. Karydas 1998: 112-113.
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Αξίζει να σταθούμε στη γενική σκέψη που εκφράζει η τροφός πριν από την
είσοδο του Χορού (στ. 119-130). Δίνει έμφαση στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των
αρχόντων και των ταπεινών ανώνυμων χαρακτήρων, όπως είναι η ίδια, τόσο ως προς
τη συμπεριφορά, όσο και ως προς τις αντιλήψεις:19
«Δεινὰ τυράννων λήματα καί πως
ὀλίγ’ ἀρχόμενοι, πολλὰ κρατοῦντες
χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν.
Τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζῆν ἐπ’ ἴσοισιν
κρεῖσσον. ἐμοὶ γοῦν ἐν μὴ μεγάλοις
ὀχυρῶς γ’ εἴη καταγηράσκειν.
Τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν
τοὔνομα νικᾷ, χρῆσθαί τε μακρῷ
λῷστα βροτοῖσιν. Τὰ δ’ ὑπερβάλλοντ’
οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς.
Μείζους δ’ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ
δαίμων οἴκοις, ἀπέδωκεν.»
Οι άρχοντες δεν υπακούν, ξέρουν μόνο να διατάζουν, δεν αλλάζουν γνώμη
εύκολα, υπερβάλλουν σε όλες τους τις πράξεις. Αντιθέτως, οι ταπεινοί χαρακτήρες
επιθυμούν την ασφάλεια και το μέτρο. Η τροφός εύστοχα συνοψίζει τα γνωρίσματα
των δύο αυτών χαρακτήρων στην τραγωδία σε απλό, καθημερινό ύφος. Ο Ευριπίδης
συνηθίζει να δίνει την ευκαιρία σε δούλους και σε γυναίκες να ασκούν κριτική, να
εκφράζουν γενικές σκέψεις για τη ζωή ή να διατυπώνουν τις απόψεις τους για ηθικά
θέματα απηχώντας τις απόψεις των θεατών, ενός μέσου ανθρώπου.
Μέχρι τώρα στις τραγωδίες του Ευριπίδη είδαμε την τροφό σε ρόλο εξάγγελου
και την εμφάνισή της στον Πρόλογο. Στον Ιππόλυτο η τροφός της Φαίδρας
διαδραματίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο δράμα και είναι παρούσα στο ένα
τέταρτο περίπου του έργου. Συνολικά της αποδίδονται περισσότεροι στίχοι από ό,τι
στη Φαίδρα ή τον Θησέα.20 Ο Ευριπίδης σκιαγραφεί σταδιακά τον χαρακτήρα της:
προσκολλημένη στη Φαίδρα, ανυπόμονη, τυραννική, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς.
Ουσιαστικά αποτελεί το alteregoτης Φαίδρας, σαν να παρακολουθούμε τους δύο
εαυτούς της Φαίδρας, αυτόν του συναισθήματος και αυτόν της λογικής, να
διαλέγονται και να «παλεύουν» μεταξύ τους.21

19

Για σχολιασμό του χωρίου βλ. Page 1961 και Mastronarde 2006: ad loc.

20

Για τις παραπάνω διαπιστώσεις βλ. Barrett 1964 και Halleran 1995: ad loc. Επίσης Karydas 1998:

117.
21

Βλ. Yoon 2012: 90.
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Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Ιππόλυτου ποικίλλουν. Κατά καιρούς έχουν
διατυπωθεί διάφορες απόψεις που «διαβάζουν» το έργο υπό διαφορετικό πρίσμα.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο θέμα του λόγου και της σιωπής, στην ψυχολογία της
Φαίδρας, στη διάσταση ανδρικού και γυναικείου λόγου.22 Μια άλλη διάσταση είναι
αυτή της ρητορικής,23 σύμφωνα με την οποία η συνομιλία Φαίδρας-τροφού παίρνει
σταδιακά τη μορφή ενός αγώνα λόγων, στον οποίο επικρατεί η τροφός που
καταφέρνει να πείσει τη Φαίδρα να αποκαλύψει το μυστικό της και έτσι κινητοποιεί
τη δράση στο έργο.24
Στον Ιππόλυτο ο χαρακτήρας της τροφού παρουσιάζεται πιο ολοκληρωμένα από
τον Ευριπίδη σε σύγκριση με τις άλλες του τραγωδίες. Φυσικά είναι ένας ταπεινός
χαρακτήρας, δεν είναι τραγικό πρόσωπο, αλλά έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην
εξέλιξη της υπόθεσης. Η συμβολή της είναι καταλυτική και απαραίτητη για την
πλοκή του δράματος. Η Φαίδρα στηρίζεται πάνω της, την εμπιστεύεται και την
υπακούει.25 Η συνομιλία Φαίδρας-τροφού φωτίζει τον χαρακτήρα της βασικής
ηρωίδας. Οι θεατές παρακολουθούν τον εσωτερικό διάλογο της Φαίδρας, την
εσωτερική της πάλη, τη λογική και το συναίσθημα. Όταν η τροφός έχει εκπληρώσει
την αποστολή της επί σκηνής, αποχωρεί και κανείς δεν ασχολείται πια με την τύχη
της.26
Το ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με την τροφό στις τραγωδίες του
Ευριπίδη είναι το εξής: εκφέρει η τροφός λόγο γυναικείο (female) ή μήπως ο λόγος

22

Για τις προσεγγίσεις αυτές βλ. Knox 1952; Goff 1990; Segal 1993.

23

Βλ. McClure 1999: 135-141, όπου αναφέρεται στη γοητεία που ασκεί στη Φαίδρα ο λόγος της

τροφού, στον οποίο βρίσκει απηχήσεις από το Ελένης εγκώμιον του Γοργία.
24

Η Karydas (1998: 117 κ.εξ.) εισηγείται και αναπτύσσει την άποψη αυτή παραθέτοντας

συγκεκριμένα επιχειρήματα από τα λεγόμενα της τροφού. Εστιάζει στη δομή και τη γλώσσα των
λόγων των δύο γυναικών, όπου εντοπίζει ρητορικές τεχνικές. Η στόχευση, ωστόσο, της Karydas είναι
η στοιχειοθέτηση της σχέσης του επεισοδίου Φαίδρας-τροφού με την αρχαϊκή χορική ποίηση και η
προέλευση των δραματικών αγώνων από τους αρχαϊκούς ποιητικούς αγώνες. Προσωπικά διατηρώ
πολλές επιφυλάξεις για μια τέτοιου είδους προσέγγιση, την οποία θεωρώ αρκετά παρακινδυνευμένη.
25

Είναι αξιοπρόσεκτες οι προσφωνήσεις αμφότερων των γυναικών: η τροφός αποκαλεί τη Φαίδρα ὧ

παῖ (212, 316,521), τέκνον (203, 223, 349, 353) και δέσποινα (433, 695), ενώ η Φαίδρα την αποκαλεί
μαῖα (243, 311). Η προσφώνηση αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από τα παιδιά προς τη μητέρα ή την
τροφό τους και ανήκει στην αποκαλούμενη “nursery language”. Βλ. Halleran 1995: ad loc.
26

Βλ. Yoon 2012: 86-92.
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της στερείται των χαρακτηριστικών του λόγου αυτού; Σύμφωνα με τη McClure, 27 ο
γυναικείος λόγος στον Ευριπίδη διακρίνεται από συναισθηματισμό, ο οποίος
εκφράζεται με συγκεκριμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά: επιφωνήματα, επιφωνήματα
με γενική, το επίρρημα ναί, το μόριο μά σε όρκους, το επίθετο τάλας, η κλητική
προσφώνηση ὦ με κάποιο μέρος του σώματος και η άμεση προσφώνηση. Παρατηρεί
ότι οι εκφράσεις αυτές εντοπίζονται και στον ανδρικό λόγο, αλλά σε πολύ μικρότερη
συχνότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει και στην περιορισμένη χρήση
παθητικής γλώσσας (οι άνδρες δεν περιγράφουν συνήθως τους εαυτούς τους ως
θύματα), και λυρικών μονωδιών που αποδίδονται σε άνδρες. Γενικά φαίνεται ότι το
συναίσθημα δεν ταίριαζε τόσο σε άνδρες στην αττική σκηνή.
Εξετάζοντας το ύφος και τη γλώσσα του χαρακτήρα της τροφού, βλέπουμε ότι η
γλώσσα που χρησιμοποιεί προσιδιάζει περισσότερο στον ανδρικό λόγο και όχι στον
γυναικείο.28 Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω, η
τροφός χρησιμοποιεί μη συναισθηματική γλώσσα και υψηλό ύφος. Ο λόγος της είναι
κυρίως παραινετικός και παρηγορητικός που κυριαρχείται από τη λογική. Εξάλλου,
ως ταπεινός χαρακτήρας δε χρησιμοποιεί λυρικά μέτρα, το κατεξοχήν μέτρο
έκφρασης συναισθήματος. Ο ρόλος της απαιτεί να μη χάνει την ψυχραιμία της, να
βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων, να μην παρασύρεται από το συναίσθημα, να
προσπαθεί να προστατέψει την κυρία της από τον όλεθρο με τις συμβουλές της, να
είναι το στήριγμα του παλατιού, η φωνή της λογικής.
Σε δύο χωρία χρησιμοποιεί επιφωνήματα και συναισθηματική γλώσσα: στη
Μήδεια στο σημείο που ακούει τη Μήδεια μέσα από το παλάτι να θρηνεί, φοβούμενη
για την τύχη των παιδιών του Ιάσονα αναφωνεί «ἰώ μοί μοι, ἰὼ τλήμων» (115),
«οἴμοι,/ τέκνα, μή τι πάθηθ’ ὡς ὑπεραλγῶ» (118). Ωστόσο, η τροφός είναι μόνη της
στη σκηνή, δεν την ακούει κανείς, ουσιαστικά μονολογεί. Στον Ιππόλυτο αναφωνεί τη
στιγμή που μαθαίνει το μυστικό της Φαίδρας «οἴμοι, τί λέξεις, τέκνον;» (353) αλλά
μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διάλογος της με τον Ιππόλυτο (603-615):
«Τρ. σίγησον, ὦ παῖ, πρίν τιν’ αἰσθέσθαι βοῆς.
Ιπ. οὐκ ἔστ’ ἀκούσας δείν’ ὅπως σιγήσομαι.
Τρ. ναὶ πρὸς σε τῆς σῆς δεξιᾶς εὐωλένου.
Ιπ. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ’ ἅψῃ πέπλων
27

Βλ. Mclure 1993: 35-60 και κυρίως τα συμπεράσματά της.

28

Έχουν επισημανθεί οι ομοιότητες του λόγου της τροφού στις Τραχίνιες με τον λόγο του θεράποντα

στην Άλκηστη του Ευριπίδη, ωστόσο πιθανόν να οφείλονται σε κοινό τόπο. Βλ. Easterling 1996: 46.
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Τρ. ὦ πρὸς σε γονάτων, μηδαμῶς μ’ ἐξεργάσῃ.
Ιπ. Τί δ’, εἴπερ,ὡς φῇς, μηδὲν εἴρηκας κακόν;
Τρ. ὁ μῦθος, ὦ παῖ, κοινὸς οὐδαμῶς ὅδε.
Ιπ. Τά τοι κάλ’ ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν.
Τρ. ὦ τέκνον, ὅρκους μηδαμῶς ἀτιμάσῃς.
Ιπ. ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’ ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος.
Τρ. ὦ παῖ, τί δράσεις; σοὺς φίλους διεργάσῃ;
Ιπ. ἀπέπτυσ’οὐδεὶς ἀδικός ἐστί μοι φίλος.
Τρ. σύγγνωθ’. ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους, τέκνον.»
Η τροφός χρησιμοποιεί συναισθηματικό λόγο, επειδή ικετεύει τον Ιππόλυτο και
του ζητάει να μην αποκαλύψει το κρυφό πάθος της Φαίδρας. Οι περιστάσεις απαιτούν
το ύφος του λόγου εν τη απουσία της κυρίας της. Γενικά η τροφός στα σωζόμενα
έργα δε χρησιμοποιεί συναισθηματική γλώσσα, όταν συνομιλεί με την κυρία της ή
όταν εκείνη είναι παρούσα στη σκηνή.
Τελειώνοντας θα λέγαμε ότι ο χαρακτήρας της τροφού πρωτοεμφανίζεται στην
τραγωδία από τον Αισχύλο, αλλά εξελίσσεται περισσότερο στις τραγωδίες του
Ευριπίδη. Η τροφός είναι ένας ελάσσων χαρακτήρας, αλλά διαθέτει κύρος και ασκεί
επιρροή στην αφέντρα της, βρίσκεται σε ανώτερη θέση από τους υπόλοιπους
ταπεινούς χαρακτήρες. Ο λόγος της δεν είναι συναισθηματικός, συχνά δεν ταιριάζει
σε γυναίκα, αλλά εκφράζει τη λογική, το μέτρο και τη σύνεση. Χρησιμοποιεί συχνά
προσφωνήσεις (ὦ παῖ, τέκνον), πολλές προστακτικές, γνωμικά, ενώ σπανίζουν οι
συναισθηματικές εκφράσεις. Η τροφός επιβιώνει στο ευρωπαϊκό θέατρο (Σενέκας,
Ρακίνας, Σαίξπηρ) και στο Κρητικό θέατρο (πρβλ. τον χαρακτήρα της νένας), όπου
αποτελεί έναν από τους βασικούς χαρακτήρες. Η γλώσσα και το ύφος του Ευριπίδη
διατηρείται σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες μεταξύ
Φαίδρας-τροφού και Αρετούσας-νένας στον Ερωτόκριτο, από όπου θα δανειστώ
μερικούς στίχους κλείνοντας:
«Kαι λέγει τση· “Παιδάκι μου, ίντά 'ναι τά δηγάσαι;
Δεν είσαι η Aρετούσα πλιό, άλλη λογιάζω να'σαι!
Πάψε τσι αυτούς τσι λογισμούς, σκόλασε αυτήν τη ζάλη,
και τέτοια πράματ' άμοιαστα ο νους σου πλιό μη βάλει.
Mιά γνωστική και φρόνιμη, άξα και παινεμένη,
για σκοποτραγουδίσματα είν' έτσι αποδομένη;
Όσες κι αν είναι ζωντανές, κ' η πλάκα όσες σκεπάζει,
κρίνω να μην ευρίσκεται κιαμι' άλλη να σου μοιάζει
εις ομορφιάν και φρόνεψιν, κ' εις-ε πιτηδειοσύνη.
K' εδά χερότερη ολωνών η Aρετούσα εγίνη;
Bλέπε ό,τι κι α' μου μίλησες, άλλος να μη γρικήσει,
και κάμε αυτή η αναλαμπή, οπού' ρχισε, να σβήσει.
Mιά Aφέντρα, τέκνο έτοιου Pηγός, και μια Kερά μεγάλη,
[442]
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πώς το'παθε έτοιο λογισμόν αψήφιστο να βάλει;
που μόνο να το θυμηθώ, να το καλολογιάσω,
νεκρώνουνται τα μέλη μου, κι όλη σιγοτρομάσσω.
Mετάβαλε το λογισμόν, το νου σου μην παιδεύγεις,
και τέτοια πράματ' άφαντα κι άμοιαστα μη γυρεύγεις.”»

910
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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
stratiki@yahoo.com

Résumé
Les Grecs imaginaient l’invisible en lui donnant une forme physique. Cette forme
était toujours anthropomorphique, comme pour la plupart des divinités grecques. En
dehors des abstractions personnifiées spécifiques d’une idée (ou d’un concept), qui
apparaissent dans la littérature et dans l’art grec ancien, il existe des idées et des
valeurs qui se sont indirectement “personnifiées” d’un groupe spécifique des divinités
désignées par plusieurs noms et plusieurs fonctions: les figures héroïques. Comme
dans la Grèce ancienne, il n’existe pas –étrangement– de divinité personnifiant la
liberté (Eleutheria), il n’y a aucune mention de l’idée de l’identité locale, qui était une
des valeurs principales de la cité grecque ancienne. Dans une étude de 2003 (BAGB
2003), je suggérais que la liberté trouve essentiellement sa personnification dans la
figure des héros guerriers. Ici, je tenterai de démontrer que l’identité de la cité trouve
sa forme “physique” sous les traits des héros (et des héroïnes, rarement ou
indirectement) qui sont associés aux origines de la cité. Ces héros sont nés de la terre
elle-même de la cité, ils l’avaient fondée ou ils lui avaient donné leur nom. Il s’ agit
d’autochtones, de fondateurs ou de héros éponymes d’une cité, dont le mythe et le
culte ressuscitent l’identité à travers temps.

Λέξεις-Κλειδιά
ήρωας, τοπική ταυτότητα, παράδοση, προσωποποίηση

1
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Εισαγωγή
Οι αρχαίοι Έλληνες «φαντάζονταν» το μη ορατό, δίνοντάς του μια φυσική μορφή.
Αυτή η μορφή ήταν πάντα ανθρωπομορφική, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των
ελληνικών θεοτήτων (Shapiro 1993: 27). Η J. Duchemin (1980: 137) διακρίνει δύο
τύπους προσωποποιήσεων, τα φυσικά στοιχεία, των οποίων ο ορισμός γίνεται με τη
βοήθεια ενός κυρίου ονόματος, και οι αφηρημένες ιδέες που έχουν συλληφθεί ως
υπερφυσικές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν μια ζωή και έχουν συνείδηση της
δύναμής τους.2 Σε αυτόν το δεύτερο τύπο προσωποποιήσεων φαίνεται να
εντάσσονται οι ηρωικές μορφές (π.χ. Nagy 2013: 505). Οι ήρωες, μυθικοί ή
πραγματικοί, προσωποποιούσαν τις αξίες που εκπροσωπούσαν.3 Για παράδειγμα,
όπως έχω προτείνει σε προηγούμενη μελέτη μου (Stratiki 2003: 92-112), μια έννοια
τόσο σημαντική όσο αυτή της ελευθερίας δεν έχει την προσωποποίησή της στην
αρχαία Ελλάδα, όπως συμβαίνει με τη Libertas στη Ρώμη.4 Φαίνεται ότι αυτή η τόσο
σημαντική αξία έβρισκε στην αρχαία Ελλάδα τη «μορφή» της στους ήρωες
πολεμιστές, οι οποίοι αποτελούσαν κατεξοχήν σύμβολα της ελευθερίας. Σε αυτή τη
μελέτη, θα δούμε ότι το ίδιο μπορεί πιθανώς να συμβαίνει και στην περίπτωση της
τοπικής ταυτότητας, η οποία αποτελούσε την πιο σημαντική ιδέα στην ιστορία της
αρχαίας ελληνικής πόλης από την εμφάνισή της μέχρι και την αλλοτρίωσή της υπό
την ρωμαϊκή κατοχή.

1. Το φαινόμενο της προσωποποίησης
Μέχρι τον 5ο αι. π.Χ., οι Έλληνες δεν είχαν έναν όρο που να αναφέρεται στην
προσωποποίηση. Η λέξη «προσωποποιία» εμφανίζεται για πρώτη φορά στο τέλος του
4ου αι. στον Δημήτριο, ο οποίος διευκρινίζει ότι η προσωποποιία είναι μια μορφή της
σκέψης.5 Μελετητές της προσωποποίησης στην αρχαία Ελλάδα υποστηρίζουν ότι η
προσωποποιία

είναι

η

μόνη

γνωστή

έννοια

που

αποτελεί

ένδειξη

της

προσωποπoίησης, η οποία ως όρος είναι αναχρονιστικός (Shapiro 1993: 12; Stafford
2000: 3; Smith 2011; Beumer 2015: 11-16). Όσον αφορά στο φαινόμενο της

2

Βλ. επίσης Shapiro 1993: 12-29.

3

Να διευκρινιστεί ότι με τον όρο «ήρωας» αναφερόμαστε και στα δύο φύλα.

4

Κικέρων, De natura deorum 2.61.

5

Δημήτριος, Περί ερμηνείας 265 (π.χ. η Ελλάδα ή η πατρίδα με γυναικεία μορφή). Βλ. επίσης

Στέφανος Βυζάντιος s.v. προσωποποιία; H.G. Liddel & R. Scott, A Greek-English Lexicon: 1533.

[445]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /446/

προσωποποίησης με την αναχρονιστική του έννοια, δεν έχουμε μαρτυρία του
φαινομένου προ ομηρικής εποχής. Τα ομηρικά ποιήματα βάζουν στη σκηνή έναν
κόσμο, στον οποίο προσωποποιημένα έννοιες παίζουν κάποιο ρόλο.6 Για παράδειγμα,
στην Ιλιάδα, ο Ύπνος και ο Θάνατος μεταφέρουν το σώμα του Σαρπηδόνα έξω από
το πεδίο της μάχης.7 Ο H. A. Shapiro (Shapiro 1993: 12) αναφέρει τις περιπτώσεις
της Έριδος, της Αρμονίας και της Πειθούς, τονίζοντας ότι από τον 6ο αι., οι
καλλιτέχνες δημιουργούσαν εικονιστικές διηγήσεις γύρω από προσωποποιήσεις.8 Ο
M.P. Nilsson (Nilsson 1952: 31) παραδέχεται ότι μόνο μια περίπτωση
προσωποποίησης γίνεται αντικείμενο λατρείας προ του 4ου αι., αυτή της Φήμης, της
οποίας ο βωμός ανεγέρθη στην Αθήνα το 467.9 Παρόλα αυτά, στους λυρικούς ποιητές
και στο αρχαίο θέατρο, συναντάμε ένα μεγάλο αριθμό προσωποποιήσεων που
πιθανώς λατρεύονταν κατά τον 5ο αι. (όπως και στην τέχνη, Webster 1956; Buxton
1982; Simon 1988; Lawton 1995). Ο H. A. Shapiro (Shapiro 1993: 12-13)
διευκρινίζει ότι ο Ησίοδος περιγράφει την Φήμη ήδη σαν θεά και ότι ο Όμηρος μιλάει
για την προσωποποιημένη Όσσα, η οποία είχε την ίδια σημασία με την Φήμη.10
Είναι αξιοπερίεργο ότι δε μαρτυρείται προσωποποίηση τις τοπικής ταυτότητας
της πόλης στις πηγές μας (σχέση μύθων-ταυτότητας της πόλης, Lafond 2005: 329346), ίσως γιατί αυτή αποκτούσε μορφή στο πρόσωπο των τοπικών ηρώων και
ηρωίδων (πιο σπάνια, για εύλογους λόγους). Αν και ο αριθμός των ηρωοποιημένων
γυναικών είναι αισθητά μικρότερος σε σχέση με αυτόν των αρρένων ηρώων, οι
μαρτυρίες δεν παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά στη θέση τους στο πάνθεον της
κάθε πόλης ή στη λατρεία αυτών. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι ηρωίδες είναι
σχεδόν απούσες σε έναν χώρο κατεξοχήν «ανδρικό», όπως είναι αυτός της τοπικής
ταυτότητας και του παρελθόντος της πόλης. Η Μεσσήνη όμως έχαιρε σημαντικής
λατρείας στην πόλης της ως επώνυμη ηρωίδα αυτής. 11 Ο Παυσανίας (4.2.4) αναφέρει

6

Βλ. επίσης Nilsson 1952: 31.

7

Όμηρος, Ιλιάδα 16, 682-683. Βλ. επίσης, Ησίοδος, Θεογονία 756-757.

8

Έρις: Όμηρος, Ιλιάδα 7, 206. Αρμονία: Ησίοδος, Θεογονία 937. Πειθώ: Ησίοδος, Έργα και Ημέραι

73.
9

Αισχύνης 2.145; Σχολιαστής στον Αισχύνη 1.128.

10
11

Όμηρος, Ιλιάδα 2. 93; Οδύσσεια 24.413; Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 764.
Η επώνυμη ηρωίδα της Μεσσήνης λατρεύτηκε για πρώτη φορά ως ηρωίδα από τον Γλαύκο,

(Παυσανίας 4.3.9.) και ο Περιηγητής είδε έναν ναό προς τιμήν της (Idem 4.31.11). Για την ίδρυση των
μυστηρίων των Μεγάλων Θεών της Ανδανίας από τη Μεσσήνη, βλ. Idem 4.5-9.
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ότι προ της μάχης των Λεύκτρων και την ίδρυση της πόλης από τον Επαμεινώνδα δεν
υπήρχε πόλη με αυτό το όνομα ενώ δεν την αναφέρει και ο Όμηρος. Η J. Larson
(1995: 60) προτείνει ότι η τοπική παράδοση δημιούργησε αυτή την ηρωίδα, για να
έχει η πόλη μια επώνυμη ηρωίδα (καθώς το όνομα αυτής είναι γένους θηλυκού). Δεν
υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία ότι η Μεσσήνη αποτελεί προσωποποίηση της πόλης που
φέρει το όνομά της.

2. Η λατρεία των ηρώων
Η «ηρωική» λατρεία, ως ουσιώδες μέρος της θρησκευτικής ζωής της πόλης (καθώς
σχετίζεται κυρίως με το παρελθόν αυτής, άρα με την ιστορία της και την τοπική της
ταυτότητα), εμφανίζεται για πρώτη φορά στη λογοτεχνία στον Πίνδαρο
(Ολυμπιόνικοι 2.2), στον Ηρόδοτο (6.61; 9.85) και τον Θουκυδίδη (2.74.2; 4.87.2).12
Λίγες πληροφορίες πάνω στην λατρεία των ηρώων αντλούμε από τους λυρικούς
ποιητές, αλλά το ευτύχημα είναι ότι οι μαρτυρίες της αρχαιολογίας της αρχαϊκής
Ελλάδας είναι άφθονες (Berard 1970; Coldstream 1976: 8-17; Popham, Touloupa,
Sackett 1982: 169-174; Snodgrass 1988: 19-26; Antonaccio 1995). Το πιο παλιό και
το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα της χρήσης της λέξης «ήρωας» για τον ορισμό μιας
λατρευτικής φιγούρας βρίσκεται στον Πορφύριο (Πορφύριος, De abstinentia 4.22): ο
τελευταίος αναφέρει πως, γύρω στο 620 π.Χ., ο Δράκων όρισε ότι οι θεοί και οι
ήρωες της πατρίδας θα τιμώνται από κοινού, κατά τη συνήθεια των προγόνων. Μέσα
στο συγκεκριμένο χωρίο, για πρώτη φορά οι ήρωες αναφέρονται δίπλα στους θεούς
και διευκρινίζεται ότι πρέπει να τιμώνται όπως αυτοί με ανάλογες θυσίες. Εν τούτοις,
ο ήρωας ως λατρευτική φιγούρα δεν παρέπεμπε σε ένα θεό, αλλά σε έναν άνδρα,
γυναίκα ή παιδί, ο οποίος, αν και νεκρός, συνέχιζε να έχει επιρροή (καλή ή κακή) από
τον τάφο του. Ο ήρωας κατευναζόταν με προσφορές και θυσίες, οι οποίες γενικώς
πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα.
Είναι εύλογο ότι όλοι οι άνθρωποι δεν ετιμώντο σαν ήρωες μετά το θάνατό
τους. Οι κύριοι εκπρόσωποί τους ήταν θνητοί, που η ζωή τους τοποθετείτο σε ένα
μακρινό παρελθόν και οι οποίοι είχαν ξεχωριστή θέση μέσα στο μύθο ή στην ιστορία
(δύο έννοιες που δεν διαχωρίζονταν από τους αρχαίους Έλληνες), ήταν δηλ. ο
πρόγονος, ο ιδρυτής, ο προστάτης, και συμβόλιζαν την τοπική ταυτότητα (Stratiki
2005: 69-76). Έτσι, ο μύθος του Ερεχθέα συμβόλιζε την αυτόχθονη καταγωγή των
12

Βλ. επίσης Σιμωνίδης 5 (Diehl).
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Αθηναίων στην Αττική. Έχαιρε μιας πολύ σημαντικής λατρείας στην πόλη, καθώς
ετιμάτο ως ο κοινός ήρωας όλων των πολιτών, ο οποίος συνδεόταν με τις ρίζες τους.
Ομοίως, ο Αρκάς, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, ετιμάτο σε τέμενος από τους
Αρκάδες ως ήρωας που έδινε μορφή στην ιστορία τους, στο όνομά τους και στην
πατρίδα τους.
Από την κλασική εποχή, οι «ηρωικές» λατρείες ήταν γενικώς περιορισμένες σε
μια πόλη και αντιπροσώπευαν την ιδιαιτερότητα των πόλεων της εποχής. Στην
ελληνιστική εποχή, όταν οι πόλεις παρακμάζουν ως σημαντική πολιτική δύναμη και
οι βασιλείς τιμώνται ως ζωντανοί θεοί, οι «ηρωικές» λατρείες εξαπλώθηκαν. Κάθε
εξέχον πρόσωπο μπορούσε να ηρωοποιηθεί και κάθε πλούσιος πολίτης είχε τη
δυνατότητα να απολαμβάνει τιμών post-mortem (Abramson 1978). Η ηρωοποίηση
εξαπλώνεται κυρίως στη ρωμαϊκή εποχή. Παραταύτα, μέσα στα έργα του
Πλούταρχου και του Παυσανία, τις πιο πλούσιες πηγές πάνω στην «ηρωική» λατρεία,
παρατηρούμε ότι παράλληλα με τις λατρείες των ηρώων «νέου τύπου», οι
«παραδοσιακοί» ήρωες απολάμβαναν γενικώς τιμών –σχεδόν– ίδιων με αυτών της
αρχαϊκής και κλασικής εποχής (Ekroth 2002; Nock 1944; Kearns 1989; Larson 1995;
Lyons 1997; Pirenne-Delforge, Suarez de la Torre 1999; Pache 2004; Stratiki 2002;
2012).

3. Η «προσωποποίηση» της τοπικής ταυτότητας
Σε αυτή τη μελέτη θα περιοριστώ στις ηρωικές μορφές που σχετίζονται στον
μεγαλύτερο βαθμό με την τοπική ταυτότητα της πόλης τους: πρόκειται για τους
αυτόχθονες, τους ιδρυτές ή τους επώνυμους ήρωες μιας πόλης, των οποίων ο μύθος
και η λατρεία αναβιώνουν την ταυτότητα αυτής μέσα στο χρόνο.

3.1. Αυτόχθονες και Επώνυμοι ήρωες
Οι κατεξοχήν τοπικοί ήρωες είναι οι αυτόχθονες λόγω της ιδιαίτερης σχέσης τους με
τις απαρχές της πόλης. Μέσω αυτών, οι θρύλοι της πόλης παρουσιάζουν με θαυμάσιο
τρόπο το πέρασμα από το αρχέγονο και το παλαιό στο πολιτισμένο και στο
καινούργιο. Κάποιοι από αυτούς ίδρυσαν την πολιτισμένη τάξη (π.χ. ο Κέκροψ),
άλλοι ίδρυσαν την πολιτική τάξη (π.χ. ο Εριχθόνιος/Ερεχθέας).13 Αυτοί οι ήρωες
13

Για παράδειγμα, μεγάλα επιτεύγματα του πολιτισμού πραγματοποιήθηκαν στην Αττική κατά τη

βασιλεία του Κέκροπα, όπως το κτίσιμο των πόλεων, η μονογαμία και η ταφή των νεκρών. Γάμος
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προσωποποιούν τα δικαιώματα των κατοίκων μιας περιοχής και την θεϊκή καταγωγή
αυτών λόγω της θεϊκής καταγωγής τους και της οικειότητάς τους με τους θεούς, όπως
και οι επώνυμοι ήρωες (κάποιες φορές αυτόχθονες και αυτοί, αλλά συχνά ξένης
καταγωγής, που ίδρυσαν τα πολύ παλαιά δικαιώματα μιας πόλης πάνω σε μια άλλη).
Αυτόχθονες και επώνυμοι ήρωες εκπροσωπούν το πιο παλιό παρελθόν μιας πόλης και
εγκαινιάζουν τη μακρά λίστα των τοπικών βασιλέων, μαρτυρώντας την πολιτική
ενότητα μιας περιοχής.
Πάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών, στην Πόλη, όπως τη χαρακτηρίζει ο
Θουκυδίδης (2. 15. 6), υπήρχε ένα κτίσμα ονομαζόμενο «Ερεχθείο». Η Πάνδροσος,
κόρη του Κέκροπα και τροφός του Εριχθόνιου, είχε ένα ναό πολύ κοντά και ο
Κέκροπας, πρώτος αυτόχθων ήρωας της αττικής γης, ήταν θαμμένος κάτω από το
Ερεχθείο.14 Από αυτόν πήρε η αττική γη το όνομα «Κεκροπίς», ενώ σύμφωνα με τον
Απολλόδωρο (3.14.1), πρωτύτερα ονομαζόταν «Ακτή». 15 Οι κόρες του, οι
Κεκροπίδες ή Αγλαυρίδες, συνδέονται επίσης με την ιδέα της αθηναϊκής
αυτοχθονίας, καθώς επιλέχθηκαν από την Αθηνά ως τροφοί του Εριχθονίου (Brulé
1987: 28-45; Kearns 1989: 330; Shapiro 1995: 39-48; βλ. επίσης Simon 1983: 4548).16 Ο Παυσανίας (1.27. 3) συνδέει τα Αρρηφόρια (Schmidt 1968: 200-212),17
σημαντική γυναικεία γιορτή της πόλης, με την Άγλαυρο και την Πάνδροσο, καθώς η
πομπή περνούσε από τα ιερά τους –το τέμενος της Αγλαύρου βρισκόταν επίσης στην
Ακρόπολη, στην βόρεια πλευρά αυτής.
Το Ερεχθείο ήταν το κεντρικό σημείο πολλών ηρωικών και θεϊκών λατρειών.18
Η πιο σημαντική λατρευτική φιγούρα του ναού ήταν η Αθηνά, πολιούχος της πόλης
άνδρα γυναίκας: Κλέαρχος fr. 49 (FGH, τ. ΙΙ, σελ. 319) = Αθήναιος ΧΙΙΙ.555d. Συνοικισμός: Στράβων
9.20. Ταφή νεκρών: Κικέρων, De legibus 2.53. Για την πρώτη συνέλευση του αττικού λαού, βλ.
Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι 9.68. Για τον πρώτο βωμό και το πρώτο άγαλμα της Αθηνάς Πολιάδος, βλ.
Ευσέβιος, Praeparatio evangelica 10.9.22. Ο Εριχθόνιος/Ερεχθέας έδωσε στην πόλη του το όνομα της
προστάτιδας θεάς της. Για την ίδρυση των Παναθηναίων από τον Εριχθόνιο/Ερεχθέα, βλ.
Απολλόδωρος 3.14.6. Για την κατασκευή του βωμού της Αθηνάς Πολιάδος, βλ. Υγίνος Περί
Αστρονομίας 22.13. Τέλος, βλ. Πλάτων, Μενέξενος 237e-288a.
14

Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός 3.45. Σπηλιά: Ευριπίδης, Ίων 1400; IG II2. 1156. Ερεχθείον:

IG I3, 474. 59-63.
15

Για τον Κέκροπα, βλ. Ευριπίδης, Ίων 1163; Υγίνος, Ιστορίες 48.

16

Παυσανίας, 1. 18. 1-2.

17

Βλ. επίσης IG II2 3472, 3315;.

18

Παυσανίας, Ι, 26, 5.
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και επώνυμη θεά, η οποία αναπαρίστατο σε ένα αρχαίο ξύλινο άγαλμα.19 Στο
Ερεχθείο, όμως, είχαν και άλλοι θεοί και ήρωες βωμούς και τάφους, αν και κεντρική
φιγούρα ήταν ο Ερεχθεύς, ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες της αττικής
μυθολογίας λόγω της ιδιότητάς του ως αυτόχθων πρόγονος, δηλαδή γεννημένος από
την ίδια την αθηναϊκή γη (Loraux 1990: 40; 1996; βλ. επίσης Rosivach 1987: 294306; Bonnard 2004: 84).20 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ( 8. 44 –και 41 και 55), υπό τη
βασιλεία του Ερεχθέα πήραν οι Αθηναίοι το όνομά τους. Ήδη από τον Όμηρο (Ιλιάδα
2.547 και Οδύσσεια 5.8) ήταν αυτόχθων/επώνυμος για όλους τους Αθηναίους,21
καθώς στην Ιλιάδα «αυτοί από την Αθήνα» και «ο λαός του Ερεχθέα» είναι
συνώνυμα, ενώ στους Πίνδαρο (Ισθμιόνικοι 2.19), Σοφοκλή (Αίας 201), Ευριπίδη
(Μήδεια 824), το όνομα των Ερεχθειδών χαρακτήριζε όλους τους πολίτες.22 Όσον
αφορά στους επώνυμους ήρωες της Αθήνας (Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 63-75; βλ.
επίσης Shear 1970: 145), ένας εκ των οποίων ήταν και ο Ερεχθέας, ο Παυσανίας
(1.5.1) δίνει έναν ακριβή ορισμό αυτών: οι επώνυμοι είναι «ήρωες που έδωσαν το
όνομά τους στις δέκα φυλές των Αθηνών». Το μνημείο των Επωνύμων έστεκε μέσα
στην αγορά της πόλης ως μνημείο ταυτότητας όλων των Αθηναίων (αγορά και
Δημοκρατία: Palagia 1982).23
Το ίδιο συμβαίνει και με τους αυτόχθονες ήρωες άλλων περιοχών, όπως ο
Πελασγός στην Αρκαδία, ο οποίος θεωρείτο όχι μόνο πρώτος κάτοικος και πρώτος
βασιλιάς της περιοχής, καθώς και πρώτος επώνυμός της, αλλά και ο πρώτος
άνθρωπος επί της γης (ο οποίος γεννήθηκε από την αρκαδική γη).24 Στις Ικέτιδες
(Αισχύλος, Ικέτιδες 250), ο Πελασγός αναφέρεται ως γιος του Παλαίχθονα, «ο οποίος
γεννήθηκε από τη γη». 25 Η αυτοχθονία του πρέπει να ήταν γνωστή ήδη στον Ησίοδο,
ενώ σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (2.171; 7.161), ανάμεσα στους κατοίκους της
Πελοποννήσου, δύο μόνο ήταν αυτόχθονες και έμειναν στη γη τους χωρίς διακοπή, οι
19

Όμηρος, Ιλιάδα 2.547.

20

Etymologicum Magnum s.v. Ερεχθεύς.

21

Βλ. επίσης Όμηρος, Ιλιάδα 2.546-551; Οδύσσεια 7. 80-81.

22

Πρωτύτερα ονομάζονταν Κεκροπίδες.

23

Βλ. Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 53.4; Αισχύνης, Κατά Κτησιφώντος 39; Δημοσθένης, Κατά

Τιμοκράτους 23.
24

Παυσανίας, 8, 1, 4 (Άσιος, ποιητής από τη Σάμο, 630)=Άσιος fr. 8 (PEG et EGF Davies). Αρκαδία

αρχικώς ονομαζόταν Πελασγία. Ο Απολλόδωρος (3.8.1) υποστηρίζει ότι ο Πελασγός ήταν γιος του Δία
και της Νιόβης.
25

Για τον όρο «παλαίχθων», βλ. Αισχύλος, Επτά επί Θήβας 104; Αισχύνης, Κατά Κτησιφώντος 190.
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Αρκάδες και οι Κυνουριείς. Αλλά καθώς οι δεύτεροι αφομοιώθηκαν από τους
Δωριείς, μόνο οι Αρκάδες άξιζαν τον τίτλο των αυτοχθόνων.26 Ο Θουκυδίδης (1.2.5;
2.36.1), επίσης, υποστηρίζει ότι μετά από μετακινήσεις λόγω πολέμων, μόνο οι
Αρκάδες και οι Αθηναίοι ήταν από τους Έλληνες αυτόχθονες. Παραδόξως δε
μαρτυρείται λατρεία για τον ήρωα που σχετίζεται με τις απαρχές της Αρκαδίας. Ο
απόγονός του όμως Αρκάς, επώνυμος ήρωας της περιοχής, χαίρει σημαντικής
λατρείας στον τάφο του κοντά στο θέατρο της Μαντίνειας, αφού με αυτόν ξεκινά η
πολιτισμένη όψη της αρκαδικής αυτοχθονίας (Loraux 1996: 66-68)27. Για να
καταλάβουμε τη σημαντικότητα του επώνυμου ήρωα στην περιοχή, η M. Jost (1985:
449) υποστηρίζει ότι ο Φενεός «χρησιμοποιεί» το μύθο της παιδικής ηλικίας του
Αρκάδα, για να βρει η πόλη τη θέση της στο μύθο των αρκαδικών απαρχών. Και η
μητέρα του επώνυμου ήρωα Καλλιστώ με την τραγική της μοίρα λατρεύεται στον
τάφο της στα βόρεια της Μεγαλόπολης, όχι μακριά από τον αρχικό τάφος του γιου
της στο Μαίναλο.28
Οι Αργείοι, επίσης, διεκδικούσαν τον τίτλο των αυτοχθόνων με το μύθο της
τοπικής τους ανθρωπογονίας και του Φορωνέα, πρώτου ανθρώπου επί της γης και
ιδρυτή της πρώτης οργανωμένης κοινωνίας («Φορωνικόν άστυ»29), η οποία πήρε
αργότερα το όνομα του εγγονού του (Chuvin 1992: 63).30 Ο Υγίνος (143) των
παρουσιάζει ως τον πρώτο βασιλέα και ιδρυτή της λατρείας της Ήρας στο Άργος. Ο
πρώτος άνθρωπος του Άργους αναφέρεται ήδη στον Τίμαιο του Πλάτωνα (Τίμαιος
22α 6-b3), ενώ στις Ικέτιδες, ο Αισχύλος (Ικέτιδες 305) παρουσιάζει τον Άργο ως γιο
της Γης, όπως ήταν και ο Εριχθόνιος. Όπως είναι αναμενόμενο, ο τάφος του
βρισκόταν στο κέντρο της πόλης και η λατρεία του «θύμιζε» ετησίως την πιο παλαιά
ιστορία της πόλης, η οποία συνδεόταν φυσικά με την τοπική ταυτότητα αυτής.31
Σύμφωνα μάλιστα με μια τοπική παράδοση, ο Φορωνέας «συνέδεε» την πόλη του με
δύο άλλες σημαντικές πόλεις της Πελοποννήσου, τις Μυκήνες και τη Σπάρτη.32
26

Απολλόδωρος 2.1.2=Ησίοδος, fr. 160 Merkelbach-West.

27

Παυσανίας 8. 9.3-4.

28

Idem 8.35. 8.

29

Idem 2. 15.5.

30

Φορωνίδα fr. 1 Bernabe/Davies. Ο Γυναικών κατάλογος του Ησιόδου ξεκινούν με τους απογόνους

του Δευκαλίωνα, γιου του Τιτάνα Προμηθέα, Ησίοδος, Γυναικών κατάλογος fr. 2 Merkelbach/West.
31

Παυσανίας 2.20.3.

32

Idem 2.16.4 και 8.6.2.
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Φαίνεται ότι στο πρόσωπο του Φορωνέα, το Άργος συνέδεε το παρελθόν του με αυτό
της Πελοποννήσου, καθώς οι απόγονοί του σχετίζονταν με πολύ σημαντικές πόλης
αυτής (π.χ. ο Άργος).33 Η «πόλη του Φορωνέα», το μετέπειτα Άργος, έφερε το όνομα
που όριζε όχι μόνο την Αργολίδα αλλά το σύνολο της Πελοποννήσου, σύμφωνα με
τον Όμηρο. Η Πελοπόννησος όμως είχε τον δικό της επώνυμο ήρωα: ο Πέλοπας,
ήρωας ξένης καταγωγής, και η Ιπποδάμεια, τοπική ηρωίδα, έγιναν οι πρόγονοι της
ένδοξης γενεάς των Πελοπιδών, των οποίων ο μύθος συνδέεται με την ίδρυση της
μυκηναϊκής δυναστείας (Θυέστης, Ατρέας),34 προσωποποιώντας έτσι την πιο παλιά
ιστορία της Πελοποννήσου (βλ. Σακελλαρίου 1958: 226-230), καθώς και αυτή
πολλών σημαντικών ηρώων των πελοποννησιακών πόλεων -π.χ. Αλκάθοος στα
Μέγαρα και Πιττθεύς στην Τροιζήνα35 (Calame 2000: 214).36 Στην Ολυμπία, με τη
λατρεία του, το «ηρωικό» ζευγάρι αποκαλύπτει στους Πελοποννήσιους την έννοια
της κοινής καταγωγής κάτω από το πρίσμα μιας συλλογικής ταυτότητας (Nilsson
1972: 44; Herrmann 1980: 59-74).37

3.2. Οικιστές-αρχηγέτες και Επώνυμοι ήρως
Οι οικιστές-αρχηγέτες (συχνά επώνυμοι και αυτοί) είναι οι ιδρυτές των πόλεων τόσο
στον ηπειρωτικό χώρο όσο και στις αποικίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δε
γνωρίζουμε αν ένας ιδρυτής ήταν μυθικό (όπως ήταν συνήθως οι αυτόχθονες ή οι
επώνυμοι ήρωες) ή ιστορικό πρόσωπο, αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι οι «ηρωικές»
λατρείες απευθύνονταν σε φανταστικούς επώνυμους ιδρυτές, των οποίων το όνομα
εισήγαγε το μύθο και την τοπική ιστορία μιας πόλης (Malkin 1985: 114-130). Είναι
δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, καθώς για τους αρχαίους Έλληνες, ο μύθος
ενσάρκωνε την πιο μακρινή τους ιστορία (Veyne 1983). Πρέπει όμως να τονίσω ότι η
ετήσια λατρεία του ιδρυτή μιας πόλης λειτουργούσε ως σύμβολο ενότητας και ως
υπενθύμιση της συλλογικής ταυτότητας. Έτσι, ήδη στον Ηρόδοτο (4.147-148), μέσα
από το μύθο και τη λατρεία του Θήρα, ιδρυτή και επώνυμου ήρωα της Θήρας ή
33

Άργος-Τίρυνθα και Επίδαυρος: Απολλόδωρος 2.1.1-2; Σχολιαστής Ευριπίδη, Ορέστης 932. Άπις-

Σικυώνα: Παυσανίας 2.5.7. Κάρας-Μέγαρα: Idem 1.39.5.
34

Θουκυδίδης, 1, 9, 2. Διασπορά των Πελοπιδών: Ευριπίδης, Ορέστης 4. Για το φόνο του Χρυσίππου,

βλ. Idem, 811.
35

Παυσανίας 1.41.4 και 2.30. 8.

36

Βλ. Εκαταίος, FGrHist 1 F 119; Ελλάνικος, FGrHist 4 F 157; Θουκυδίδης 1.9.2.

37

Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι 9.9; Παυσανίας 5.13. 1-3 και 6.20.7.
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Καλλίστης, συναντάμε την ιστορία των γενεών της Σπάρτης και τις απαρχές της
σπαρτιατικής βασιλείας, καθώς και αυτή της λιγότερο γνωστής αποικιοκρατίας της
Σπάρτης.38
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία της
πολιτικής λειτουργίας της λατρείας των ηρώων ως ενσάρκωσης της τοπικής
ταυτότητας είναι αυτή του ήρωα Αρχηγέτη στην Τρωνίδα, για τον οποίο η Περιήγηση
του Παυσανία (10.4.10) είναι η μοναδική μας πηγή: ο ήρωας που τιμάτο ως
αρχηγέτης ήταν ανώνυμος. Η τοπική παράδοση τον ταύτιζε είτε με τον Φώκο,
επώνυμο ήρωα της Φωκίδας, είτε με τον Ξάνθιππο, θρυλικό πολεμιστή της
περιοχής.39 Ο Περιηγητής δε φαίνεται να εκπλήσσεται από την σύγχυση που βαρύνει
την ταυτότητα του ήρωα. Οι Φωκείς της εποχής, από την πλευρά τους, φαίνονται να
την έχουν δεχτεί σα να τους αρκούσε να υπάρχει στη γη τους ο τάφος ενός ήρωα
αρχηγέτη, καθώς το ουσιαστικό γι’ αυτούς δεν ήταν τόσο η ταυτότητα του Αρχηγέτη
τους όσο η ύπαρξη του ηρωικού του μνημείου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται
περισσότερο για μια οντότητα προσωποποιημένη στο πρόσωπό του παρά για ένα
πρόσωπο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η προσωποποίηση της τοπικής
ταυτότητας μπορούσε να είναι και ένας θρυλικός πολεμιστής, παρατήρηση που
αποδεικνύει τη σημαντική θέση που είχε αυτό το ηρωικό είδος για τις ελληνικές
πόλεις (Stratiki 2005: 74-75).

3.3. Ήρωες μεταρρυθμιστές
Η τοπική ταυτότητα έβρισκε την προσωποποίησή της και στους ιδρυτές των
κοινωνικών-πολιτικών θεσμών της πόλης, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα πρώτα
αληθινά βήματα μιας πόλης προς τον πολιτισμό. Οι κάτοικοι μιας πόλης τελούσαν
ετήσια λατρεία προς τιμήν των ηρώων μεταρρυθμιστών, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το
πολίτευμά της. Οι δύο πιο σημαντικοί ήρωες μεταρρυθμιστές του ελληνικού κόσμου
ήταν ο Θησέας, σύμβολο –κατά τη γνώμη μου (Stratiki 2015α: 256)– της
«αυτοχθονίας» (όρος εμπνευσμένος από την «autothalassie» του C. Calame [1996:
440]) της αθηναϊκής δημοκρατίας, και ο Λυκούργος, ο οποίος προσωποποιούσε το
σύνολο του σπαρτιατικού συστήματος.

38

Παυσανίας 3.1.8. Καλλίστη: Πίνδαρος, Πυθιόνικοι 6.258. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1290b.

39

Για τον τάφο του Φώκου στην Τιθωρέα, βλ. Παυσανίας 9.17.4-6.
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Από την κλασική εποχή, στο όνομα του Θησέα οι Αθηναίοι βρίσκουν την
τοπική τους ταυτότητα, καθώς ονομάζονται Θησείδες, η Αθήνα γίνεται πόλη του
Θησέα και η Αττική «γη Θησείς» (Herter 1936: 177).40 Δεν είναι τυχαίο ότι ο
Ηρόδοτος (1.173; 6.92; 8.44) αναγνωρίζει ως αθηναίους βασιλείς τον Κέκροπα, τον
Ερεχθέα, τον Πανδίονα, τον Αιγέα και τον Θησέα, δηλαδή ήρωες με αυτόχθονη
καταγωγή. Στην περίπτωση του Θησέα, η αυτόχθονη καταγωγή του φαίνεται καθαρά
στη Στοά Ποικίλη, όπου αναπαρίσταται να «ανεβαίνει» από τη γη.41 Ο «συνετός»
βασιλιάς κατά το Θουκυδίδη (2.65.8) ένωσε τους κατοίκους της Αττικής σε ένα
«άστυ» και σε μια «πόλη», ο «δήμος» μπόρεσε να λειτουργήσει για «το κοινό
συμφέρον» σε «αβασίλευτο» σύστημα βασιζόμενο στην ισομοιρία, ενώ ο Θησέας
ήταν μόνο ο «άρχων του πολέμου» (αυτό ίσως δικαιολογεί και την επιφάνειά του στη
μάχη του Μαραθώνα42) και φύλακας των νόμων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν
στον συνοικισμό, την ιδρυτική πράξη της αθηναϊκής πολιτείας.43
Ο Λυκούργος αναφέρεται για πρώτη φορά στον Ηρόδοτο (1.65-66), όπου όταν
αυτός πηγαίνει στους Δελφούς για να μάθει τους νόμους που θα εισάγει στη Σπάρτη,
η Πυθία τον χαιρετίζει με αυτό το όνομα, επίθετο του Απόλλωνα. Υπήρχε όμως και η
παράδοση ότι οι σπαρτιατικοί νόμοι βασίζονταν σε ένα κρητικό μοντέλο –παράδοση
που υποστηρίζουν ο Έφορος (FGrHist 70F, 147-149) και ο Αριστοτέλης (Αθηναίων
Πολιτεία 1271b28). Ο Ξενοφώντας (Λακεδαιμονίων Πολιτεία 1.2) και ο Πολύβιος
(6.45-47) όμως επιμένουν στην σπαρτιατική καταγωγή αυτών, ενώ ο Ηρόδοτος (1.65)
και ο Παυσανίας (3.2.4.) είναι οι μόνοι συγγραφείς που αναφέρουν και τις δύο
παραδόσεις. Η κρητική και σπαρτιατική προέλευση των νόμων της Σπάρτης
απασχολεί επίσης τον Πλάτωνα στους Νόμους του, αν και στο 691e, ο Λυκούργος
παρουσιάζεται ως αυτός που μετέτρεψε τα σπαρτιατικά έθιμα σε νόμους, ενώ ο

40

Βλ. Μοσχίων fr. 4 Nauck 2. Βλ. επίσης Αισχύλος, Ευμενίδες 1026; Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολονώ

1066; IG II/III2, 5185.
41

Παυσανίας 1.32.5.

42

Για την αναπαράστασή του στη Στοά Ποικίλη, βλ. Idem 1.15.3.

43

Βλ. Πλούταρχος, Θησεύς 24, 25 και 35.7. Για τη γιορτή «Συνοικία», βλ. επίσης Θουκυδίδης 2.15.2.

Για άλλα έργα του Θησέα, βλ. Idem 2.15.2; Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 3.3. Για την
αναδιοργάνωση των Παναθηναίων, σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνοικισμού, βλ. Σχολιαστής
Πλάτωνα, Παρμενίδης 127a (σελ. 48 Greene); Φώτιος s.v. Παναθήναια; Σούδα s.v. Παναθήναια.

[454]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /455/

Πλάτων διευκρινίζει ότι οι νόμοι της Κρήτης προέρχονται από το Δία και αυτοί της
Σπάρτης από τον Απόλλωνα, υποστηρίζοντας εμμέσως το ρόλο του Λυκούργου.44
Οι δύο ήρωες μεταρρυθμιστές παίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική
μυθολογία των πόλεών τους μέσα από μια προπαγανδιστική χρήση της λατρευτικής
πρακτικής: αν και ήρωες, θεωρούνταν (και λατρεύονταν) ως θεοί από τους απογόνους
τους,45 καθώς τους απέδιδαν την ιδρυτική πράξη της ίδιας της πόλεως, η οποία, από
την αρχαιότητα, υπογράμμιζε την θεσμική διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο πιο
μεγάλες πόλεις του ελληνικού κόσμου (Hansen 2001: 144-155).46 Στη στοά του Δία
Ελευθερίου (τέλος 5ου αι.), ο Θησέας αναπαριστάται δίπλα στον Δήμο και στη
Δημοκρατία.47 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ (και κυρίως από τον 4ο αι.) ο ήρωας
γίνεται η προσωποποίηση της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς στέκεται δίπλα στην
προσωποποίηση του δήμου και της δημοκρατίας.48 Όταν ο Ξενοφώντας
(Λακεδαιμονίων Πολιτεία 1.3; 2.1.14; 3.1; 4.7; 5.2 κ.ά.) συγκρίνει τη Σπάρτη με άλλες
πόλεις, στη θέση της Σπάρτης χρησιμοποιεί το όνομα του Λυκούργου σαν αυτός να
προσωποποιούσε το σύνολο του σπαρτιατικού συστήματος.

Συμπέρασμα
Οι ηρωίδες και οι ήρωες της αρχαίας ελληνικής πόλης είναι κυρίως πολιτικές
θεότητες, ένα μεταξύ ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του ελληνικού κόσμου.
Από την αρχαϊκή και κυρίως την κλασική ως και την ρωμαϊκή εποχή λειτουργούσαν
ως σύμβολα-προστάτες της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας και ως αρωγοί σε
κρίσιμες στιγμές της ανθρώπινης ζωής, βοηθώντας στην αδυναμία που χαρακτηρίζει
τη θνητή φύση (Stratiki 2015β: 9-15). Η λατρεία των ηρώων ξεκινά με την γέννηση
44

Πλάτων, Νόμοι 624a; 632d; 634a; 662c; 686a. Ο Στράβων (8.366) αναφέρει την γνώμη του

Ελλάνικου σύμφωνα με την οποία οι θεσμοί της Σπάρτης ήταν έργο των βασιλέων Ευρυσθένη και
Προκλή, όχι του Λυκούργου.
45

Θησεύς: Διόδωρος 4.62.4; Πλούταρχος, Θησεύς 23.5; 36.4; Σχολιαστής Αριστοφάνη, Πλούτος 627.

Λυκούργος: Ηρόδοτος 1.65-66; Στράβων 8.366; Παυσανίας 3.16.6. Για την ίδρυση των νόμων των
σχετικών με τους αγώνες των εφήβων στον Πλατανιστά, βλ. Idem 3.14.8.
46

Θησέας: Παυσανίας 1.17. 2. Διόδωρος 4.62. 4; Πλούταρχος, Θησεύς 35.2. Βλ. επίσης Αριστοφάνης,

Ιππείς 1311-1312; Αισχύνης 3.13; Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία 62.1. Λυκούργος: Ηρόδοτος 1.6566 (contra Στράβων); Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 10.8; Έφορος, FGrHist 70F, 147-149;
Πλούταρχος, Λυκούργος 31; Παυσανίας 3.16.6.
47

Idem 1.3.3.

48

Ισοκράτης, Ελένης εγκώμιον 18; Παναθηναϊκός 127.
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της ελληνικής πόλης και σχετίζεται με την ανάπτυξη του τοπικισμού στην πόληκράτος, καθώς ένας νεκρός ενός ιδιαιτέρου prestige τελούσε μέρος της τοπικής
ιστορίας. Το ιερό του ήταν μάρτυρας αυτής της ιστορίας και οι ηρωικές τιμές
αποτελούσαν ένα τοπικό έθιμο, του οποίου κύριος σκοπός ήταν να μείνει ζωντανό
μέσα στη συλλογική μνήμη το παρελθόν της πόλης. Ανάμεσα στους ναούς και τα
ιερά των σημαντικών θεοτήτων μιας πόλεως, δηλαδή θεών, ηρώων και
προσωποποιημένων εννοιών και ιδεών, απουσιάζει η λατρεία της πιο διαχρονικής
αξίας στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής πόλης, αυτής της τοπικής ταυτότητας, που
τη διαχώριζε από τις υπόλοιπες πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ίσως δε
χρειάστηκε να προσωποποιηθεί στην αρχαία Ελλάδα η τοπική ταυτότητα, γιατί είχε
βρει τη «φυσική μορφή» της στο πρόσωπο τον τοπικών ηρωικών μορφών, των
οποίων η ετήσια λατρεία λειτουργούσε ως «λατρεία μνήμης» μέσα στο πέρασμα του
χρόνου.
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Ο ΟΜΗΡΙΔΗΣ ΚΟÏΝΤΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ: ΜΙΜΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΙ. Μ.Χ.
Γεώργιος Π. Τσομής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
gtsomis@helit.duth.gr

Zusammenfassung
Wenn es eine literarische Gestalt gibt, die in der Welt der griechischen Werte und der
griechischen Identität dominiert, so ist dies Homer und das Erbe seiner Epen. In der
kulturellen Wirtschaft des Römischen Reiches wurde Homer als eine Art
gemeinsamer Währung betrachtet, eines anerkannten Standards, eines gemeinsamen
Bezugs- und Erwartungssystems für alle, auch Nicht-Griechen, die sich als gebildet
ansahen. Die Posthomerica von Quintus Smyrnaeus, einem griechischen Dichter der
Spätantike (3 Jh. n.Chr.), der während der römischen Kaiserzeit lebte und wirkte,
stellen ein Epos dar, das sehr stark an die homerische Sprache und den homerischen
Stil angelehnt ist, und die Ereignisse des Trojanischen Krieges erzählt, die zwischen
den Handlungen der Ilias und der Odyssee liegen. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass
der Homeride Quintus mit seinem Opus die Identität und das Selbstbewusstsein seiner
griechischen Leser, die gleichzeitig auch römische Bürger waren, durch die
Hervorhebung deren kultureller und heroischer Vergangenheit sowie durch einen
ganz bestimmten Vorbehalt in Bezug auf die römische Glorie und Größe, die
keineswegs als antirömisch zu interpretieren ist, zu stärken beabsichtigt.

Λέξεις-Κλειδιά
Αινειάδα, αντιτρωική/αντιρωμαϊκή στάση, αυτοσυνειδησία, Βεργίλιος, Κόιντος
Σμυρναίος, Μεθ’ Ὅμηρον (ΜΟ), ύστερη αρχαιότητα

Αν υπάρχει μία μορφή, η οποία κατά κανόνα κυριαρχεί στη σφαίρα των ελληνικών
αξιών και της ελληνικής ταυτότητας, αυτή είναι ο Όμηρος και η κληρονομιά των
επών του. Από τους Αλεξανδρινούς φιλολόγους μέχρι τους ποιητές, τους φιλοσόφους,
τους ρήτορες, τους μυθιστοριογράφους, τους ιστορικούς, τους παραδοξογράφους της
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ύστερης αρχαιότητας ο Όμηρος βρισκόταν στο επίκεντρο της ελληνικής παιδείας
αποτελώντας έτσι την ενιαία κατευθυντήρια γραμμή για τη διεκδίκηση και τη
σταθεροποίηση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Στην πολιτιστική οικονομία
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο Όμηρος κυκλοφορούσε ως ένα είδος κοινού
νομίσματος, ένα αναγνωρισμένο κριτήριο, κοινό σύστημα αναφοράς και προσδοκίας
για όλους εκείνους, ακόμα και μη Έλληνες, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους
πεπαιδευμένους. Η εξοικείωση με τον Όμηρο, απαραίτητη προϋπόθεση στα σχολικά
προγράμματα σπουδών, ήταν συνυφασμένη με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
και κατ’ επέκταση με το να είναι ή να θεωρείται κανείς Έλληνας (Zeitlin 2001: 195266; Kim 2010: 7-21.).
Η μαρτυρία του Δίωνα του Χρυσόστομου για τους Βορυσθενίτες, μία ελληνική
κοινότητα κοντά στην Μαύρη θάλασσα μακριά από τον τότε πολιτισμένο κόσμο,
επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τον ισχυρισμό αυτό (36.9.30).1 Και πάλι ο Δίων
ο Χρυσόστομος μας κάνει λόγο και για βαρβάρους, οι οποίοι, μολονότι γνώριζαν λίγα
πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό ή ακόμα και καθόλου, αναγνώριζαν όμως το
όνομα του Ομήρου (47.5).2
Οι μαρτυρίες για τη σημασία και τη μεγαλοσύνη της ποίησης του Ομήρου είναι
πολλές ιδίως κατά την ύστερη αρχαιότητα,3 κατά την οποία οι Έλληνες ευρισκόμενοι
κάτω από την Ρωμαϊκή κυριαρχία ένα βασικό όπλο που διέθεταν για τη διασφάλιση
1

«ὥστε οὐδὲ ἀκούειν (δηλ. τοὺς Βορυσθενίτας) ὑπὲρ οὐδενὸς ἄλλου θέλουσιν ἢ Ὁμήρου. καὶ τἄλλα

οὐκέτι σαφῶς ἑλληνίζοντες διὰ τὸ ἐν μέσοις οἰκεῖν τοῖς βαρβάροις ὅμως τήν γε Ἰλιάδα ὀλίγου πάντες
ἴσασιν ἀπὸ στόματος.»
2

«καὶ τὸ μὲν ἐκείνου ὄνομα παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις γιγνώσκεται». Πβ. επίσης Δίων Χρ.,

53.6-7: «ὥστε μὴ μόνον τοὺς ὁμογλώττους καὶ ὁμοφώνους τοσοῦτον ἤδη κατέχειν χρόνον, ἀλλὰ καὶ
τῶν βαρβάρων πολλούς· καὶ τοὺς μὲν διγλώττους καὶ μιγάδας σφόδρα ἐμπείρους εἶναι τῶν ἐπῶν
αὐτοῦ, πολλὰ τῶν ἄλλων ἀγνοοῦντας τῶν Ἑλληνικῶν, ἐνίους δὲ καὶ τῶν σφόδρα μακρὰν διῳκισμένων·
ὁπότε καὶ παρ᾽ Ἰνδοῖς φασιν ᾄδεσθαι τὴν Ὁμήρου ποίησιν, μεταλαβόντων αὐτὴν εἰς τὴν σφετέραν
διάλεκτόν τε καὶ φωνήν. ὥστε καὶ Ἰνδοὶ τῶν μὲν ἄστρων τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολλῶν εἰσιν ἀθέατοι· τὰς γὰρ
ἄρκτους οὔ φασι φαίνεσθαι παρ᾽ αὐτοῖς· τῶν δὲ Πριάμου παθημάτων καὶ τῶν Ἀνδρομάχης καὶ Ἑκάβης
θρήνων καὶ ὀδυρμῶν καὶ τῆς Ἀχιλλέως τε καὶ Ἕκτορος ἀνδρείας οὐκ ἀπείρως ἔχουσιν. τοσοῦτον
ἴσχυσεν ἑνὸς ἀνδρὸς μουσική».
3

Για τον Δίωνα τον Χρυσόστομο ο Όμηρος είναι «καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ ὕστατος παντὶ παιδὶ καὶ

ἀνδρὶ καὶ γέροντι» (18.8.), η πηγή κάθε είδους τέχνης –στην ψευδοπλουτάρχεια πραγματεία για τον
Όμηρο (2.161) θεωρείται ο ποιητής πρώτος ευρετής του πολιτικού λόγου– για τον Αίλιο Αριστείδη
είναι «ὁ κοινὸς τῶν Ἑλλήνων ποιητής» (1.377) και «ὁ κοινὸς τοῖς Ἕλλησι τροφεὺς καὶ φίλος, ἐκ
πατέρων τε καὶ ἐκ παιδὸς ἑκάστῳ.» (17.15).
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της ταυτότητάς τους ήταν η παιδεία, σε σημείο μάλιστα που αντιστάθμιζαν την
έλλειψη πολιτικής δύναμης με την παιδεία. O Όμηρος ήταν πάντα παρών και στην
ψυχαγωγία των Ελλήνων· πρώτα με τους ραψωδούς και αργότερα με τους Ομηριστές,
οι τελευταίοι με την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα επιχειρούσαν μία ρεαλιστική
παρουσίαση και δραματοποίηση ομηρικών σκηνών.4 Ο λόγος και οι αξίες της Ιλιάδας
και της Οδύσσειας εξακολουθούν να ακούγονται και να μεταλαμπαδεύονται, όχι μόνο
μέσα από την παρουσία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις ιδιωτικές
αναγνώσεις, αλλά και ως ζωντανό καλλιτεχνικό δρώμενο.
Μία τέτοια ενασχόληση οδήγησε και σε επικές ποιητικές παραγωγές κάτω από
τη σκιά του μεγάλου ποιητή. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο 3ος αιώνας διακρίνεται για μία
πλούσια επική παραγωγή, από την οποία σώζονται δυστυχώς μόνο λίγα κατάλοιπα
(π.χ. Νέστωρ από τα Λάνδαρα, Μεταμορφώσεις, Ἰλιὰς λιπογράμματος, Αλεξανδρειάς,
Πείσανδρος, Ἡρωϊκαὶ Θεογαμίαι σε 60 βιβλία, Σκοπελιανός από τη Λάρισα, Γιγαντία,
Τριφιόδωρος, Ὀδύσσεια λιπογράμματος, Ἰλίου ἅλωσις).5
Το ενδιαφέρον στην παρούσα μελέτη εστιάζεται στα Μεθ’ Ὅμηρον (ΜΟ) ενός
Έλληνα ποιητή με λατινικό όνομα, του Κόιντου Σμυρναίου. Πρόκειται για ένα επικό
ποίημα, το οποίο αποτελείται από 14 λόγους (βιβλία) και διηγείται τα γεγονότα του
Τρωικού πολέμου, τα οποία διαδραματίζονται μεταξύ της Ιλιάδας και της Οδύσσειας,

4

Για την καλλιτεχνική δραστηριότητα των Ομηριστών βλ. προπάντων Husson 1993: 93-9; Nagy 1996:

153 κ.ε.; Hillgruber 2000: 63-72; Collins 2004: 203 κ.ε.
5

Ο Πορφύριος αναφέρει στην πραγματεία του Βίος Πλωτίνου 7 ότι ο Ζωτικός, φίλος του Πλωτίνου,

«κριτικός τε καὶ ποιητικός, ὃς καὶ τὰ Ἀντιμάχου διορθωτικὰ πεποίηται καὶ τὸν "Ἀτλαντικὸν" εἰς
ποίησιν μετέβαλε πάνυ ποιητικῶς». Σύμφωνα με τη Σούδα ο Αιγύπτιος Σωτήριχος, «ἐποποιός, γεγονὼς
ἐπὶ Διοκλητιανοῦ» συνέθεσε «Ἐγκώμιον εἰς Διοκλητιανόν, Βασσαρικὰ ἤτοι Διονυσιακὰ βιβλία δ, Τὰ
κατὰ Πάνθειαν τὴν Βαβυλωνίαν, Τὰ κατὰ Ἀριάδνην, Βίον Ἀπολλωνίου τοῦ Τυανέως, Πύθωνα ἢ
Ἀλεξανδριακόν· ἔστι δὲ ἱστορία Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, ὅτε Θήβας παρέλαβε· καὶ ἄλλα.» Μας
έχει διασωθεί σε έναν πάπυρο του 4ου αι. ένα επικό απόσπασμα, το οποίο έχει ως θέμα την εκστρατεία,
την οποία επιχείρησε ο Διοκλητιανός μαζί με τον Γαλέριο (297/98) εναντίον των Περσών (Απ. XXII
GDRK). Πιθανώς συντέθηκε κατά τα τελευταία χρόνια του 3ου αιώνα. Ένα έπος με τον τίτλο
«Βασσαρικά» έγραψε και ο ποιητής Διονύσιος (XIX GDRK). Πβ. Livrea (επιμ.) 1973. Ο Στέφανος ο
Βυζάντιος παραθέτει αρκετούς στίχους από αυτό το έργο. Ένας πάπυρος στα τέλη του 3ου αι. ή στις
αρχές του 4ου αι. μας διασώζει ένα απόσπασμα από ένα επεισόδιο της εκστρατείας του Διονύσου
κατά των Ινδών. Ο Διονύσιος συνέθεσε επίσης το έπος «Γιγαντιάς». Είναι πολύ πιθανό ότι έζησε τον
3ο αι.
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γνωστά από τα κύκλια έπη (Αἰθιοπίς, Μικρὰ Ἰλιάς, Ἰλίου πέρσις και Νόστοι).6 Η
σύνθεση ενός μεγάλου έπους, το οποίο θα αντικαθιστούσε τα κύκλια έπη, ποιητικές
συνθέσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να συγκριθούν λογοτεχνικά
με τα Ομηρικά έπη,7 σήμαινε για τον Κόιντο aemulatio («ζήλωσις») όχι μόνο με αυτά
τα έπη αλλά και με τον ίδιο τον Όμηρο.
Το έπος αυτό βρίσκεται κάτω από τη σκιά της ποιητικής των Oμηρικών επών
ακολουθώντας την πρόθεση του δημιουργού του να συνθέσει ένα ποίημα, το οποίο θα
κάλυπτε ποιητικά το κενό μεταξύ της Ιλιάδας και της Οδύσσειας ως εφάμιλλο έργο με
αυτό του Ομήρου. Απώτερος στόχος του ήταν προφανώς μία πρόσληψη του έργου
του από το σύγχρονο κοινό του ως γνήσια Ομηρική ποίηση. Για την ομηρικότητα του
έργου αυτού είναι χαρακτηριστική η επαινετική μαρτυρία του Κωνσταντίνου
Λάσκαρη (1453-1501): «ποιητὴς ἄριστος ἐγένετο καὶ μέγιστος ζηλωτὴς τοῦ Ὁμήρου
πάντ’ ἐκεῖθεν ἀρυσάμενος, πᾶσαν ποιητικὴν μίμησιν, λέξεις, φράσιν, παραβολάς,
διαγραφάς, γνώμας καὶ τἄλλα, ὅσα τέλειον ποιητὴν ἀποφαίνει. Ὁμηρικώτατος δὲ
γενόμενος ἠθέλησε τὰ τῷ Ὁμήρῳ παραλελειμμένα τῆς Ἰλιάδος ὁμηρικῶς ποιῆσαι.»8
Η έλλειψη προοιμίου και οι δύο πρώτοι στίχοι του έπους να συνοψίζουν ολόκληρη
την Ιλιάδα9 αποδεικνύουν την πρόθεση του ποιητή μας, ο οποίος φιλοδοξούσε να
εμφανιστεί ως novus Homerus διαχωρίζοντας τη θέση του από την πληθώρα των
6

Σχετικά με τη χρονολόγηση του έπους αυτού, την παράδοση του κειμένου, τη σχέση του με τη

λογοτεχνία του 3ου αι., τη δομή, τη γλώσσα και το ύφος βλ. την διεξοδική εισαγωγή του Bär 2009: 191. Πβ. επίσης Baumbach & Bär 2007: 1-26; James & Lee 2000: 1-31; James 2004: xi-xl; Gärtner
2010: τόμ.1, ix–xviii; Lelli (επιμ.) 2013: xvii-lxxxviii.
7

Τα γεγονότα των κυκλίων επών που σχετίζονται με τον τρωικό πόλεμο ήταν κατά τη γνώμη μου

γνωστά στον ποιητή μας όχι από εγχειρίδια αλλά από τα ίδια τα έπη. Πβ. και Dihle 1989: 436 κ.ε.;
Boyten 2010: 18. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό ο Κόιντος χρησιμοποίησε στο
έργο του αυτά τα έπη, διότι οι γνώσεις μας για τα κύκλια έπη είναι λειψές. Τα έπη αυτά δεν
συγκροτούσαν μεταξύ τους ποιητική ενότητα και η λογοτεχνική

τους αξία ήταν σίγουρα πολύ

κατώτερη των Ομηρικών επών.
8

Τρία χειρόγραφα –Vindobonensis Phil. Gr. 5 (R), Cantabrigiensis, Coll. Corp. Christi 81 (C),

Marcianus gr. Z 456 (V)–, τα οποία παραδίδουν το κείμενο των Μεθ’ Ὅμηρον, το τοποθετούν ανάμεσα
στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Επίσης, ο Ιταλός ουμανιστής και ποιητής Angelo Poliziano (14541494), ο οποίος παραθέτει στο σχολιασμό του στο έργο του Στατίου Silvae χωρία από τα ΜΟ συχνά
συγχέει τον Κόιντο με τον Όμηρο. Τα παραδείγματα αυτά μαζί με την επαινετική μαρτυρία του
Λάσκαρη δηλώνουν ότι η πρόσληψη του έπους αυτού κατά την πρώιμη Αναγέννηση ήταν ισάξια με
αυτή των Ομηρικών επών.
9

«Εὖθ᾽ ὑπὸ Πηλείωνι δάμη θεοείκελος Ἕκτωρ / καί ἑ πυρὴ κατέδαψε καὶ ὀστέα γαῖα κεκεύθει».
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μιμητών του Ομήρου, τους οποίους ο επιγραμματοποιός Πωλλιανός χαρακτηρίζει
«λωποδύτας ἀλλοτρίων ἐπέων» (A.G. 11.130, 1-2). Το κείμενο, το γενικότερο
πλαίσιο και η ποιητική διάταξη είναι ομηρική αλλά ταυτόχρονα με τα μεθομηρικά
στοιχεία που αφορούν στη δομή, τη γλώσσα τη φιλοσοφία, την ηθική και τις ιδέες,
γίνεται το έπος μεθομηρικό στην προσπάθεια του ποιητή να επικαιροποιήσει, θα
λέγαμε, τον Όμηρο και να συμβιβάσει τα Ομηρικά έπη με τις φιλοσοφικές και
κοινωνικές επιρροές της εποχής του.10
Ο Κόιντος, Έλληνας και ταυτόχρονα Ρωμαίος πολίτης,11 ο ίδιος πεπαιδευμένος
(poeta doctus) έγραφε για ένα πεπαιδευμένο αναγνωστικό κοινό, του οποίου η
υπεροχή οριζόταν ακριβώς από την υψηλή παιδεία του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
το έπος αυτό δεν απευθυνόταν και στους πολλούς, οι οποίοι γνώριζαν καλά τους
μύθους γύρω από τον τρωικό πόλεμο. Όμως, την ιδιαίτερη καλλιτεχνική δημιουργία
του ποιητή μας, τις λεπτομέρειες, ιδιαιτερότητες, τη δυναμική των λογοτεχνικών
υπαινιγμών, την έμμεση αναφορά σε προγενέστερα λογοτεχνικά έργα, την προέλευση
παλαιότερων ποιητικών μοτίβων στο έπος του και τις καινοτομίες του θα μπορούσε
να επισημάνει και να κατανοήσει μόνο ένα πεπαιδευμένο κοινό που ενεργοποιεί τις
γνώσεις του, τις επιθυμίες του, ακόμα και τις προσδοκίες του κατά την ανάγνωση του
έργου.12
Η επιλογή σύνθεσης ενός έπους με την Ομηρική ποίηση ως σημείο αναφοράς θα
σήμαινε για τον ποιητή των ΜΟ πρόκριση των ελληνικών στοιχείων, πράγμα που τον
διαφοροποιεί από τους Έλληνες λόγιους κυρίως του 2ου μ.Χ. αι., οι οποίοι ενώ
επαινούν την ποιητική αφήγηση των Ομηρικών επών ελέγχουν τον ποιητή τους
κυρίως για την ιστορικότητα των γεγονότων που αφηγείται. Αυτό βέβαια εξηγείται με
την τάση εκδήλωσης θερμών αισθημάτων φιλίας και υπακοής απέναντι στη ρωμαϊκή
εξουσία, σε μία εποχή δηλαδή που οι Ρωμαίοι, απόγονοι των Τρώων, επιθυμούν μία
φιλοτρωική ανασκευή του μύθου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δίων ο
Χρυσόστομος με τον «Τρωικό» του.

10

Για την πρόσληψη του Ομήρου και της ελληνιστικής επικής ποίησης στο έργο του Κόιντου βλ. το

υπό έκδοση άρθρο μου Tsomis με βιβλιογραφία. Πβ. επίσης Maciver 2012.
11

Το 212 μ.Χ. με το διάταγμα του αυτοκράτορα Καρακάλλα όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της

αυτοκρατορίας έγιναν Ρωμαίοι πολίτες.
12

Πβ. τις παρατηρήσεις του Bär 2007: 63-64 και τις θέσεις του στη μονογραφία του, Bär 2009: 36 κ.ε.

Επίσης, Maciver 2012: 10 κ.ε.
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Το γεγονός της σύνθεσης ενός έπους στα χνάρια του Ομήρου από έναν Έλληνα
ποιητή, ο οποίος δημιουργεί κατά την ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο με θέμα τα
γεγονότα που ακολουθούν τον Ιλιαδικό πόλεμο και καταλήγουν με την άλωση της
Τροίας και τον νόστο των Αχαιών, εγείρει το ερώτημα σχετικά με τη στάση του
ποιητή απέναντι στους ηττημένους Τρώες, τους προγόνους των Ρωμαίων. Το
ερώτημα αυτό γίνεται εντονότερο, αν αναλογιστούμε ότι στην Αινειάδα, το πρώτο σε
μας διασωθέν ρωμαϊκό έργο, το οποίο ασχολείται με μεγαλύτερα χωρία που αφορούν
σε πράξεις πολέμου μεταξύ Αχαιών και Τρώων (πβ. τη διήγηση για την άλωση της
Τροίας στο β΄ βιβλίο) και εθνικό έπος των Ρωμαίων, διακρίνουμε μία ξεκάθαρη
ανθελληνική στάση. Καταρχάς αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι η αφήγηση για
την άλωση της Τροίας ανατίθεται από τον ποιητή στον ίδιο τον Αινεία. Ακολουθεί ο
Έλληνας Κόιντος ανάλογη τακτική με τον Ρωμαίο Βεργίλιο; Κρατά με το έπος του
μία αντιτρωική στάση και κατ’ επέκταση αντιρωμαϊκή;13
Πριν ξεκινήσω τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος θα ήθελα να αναφερθώ
συνοπτικά στη στάση του ποιητή της Ιλιάδας απέναντι στους Έλληνες και τους
Τρώες. Η γενική εντύπωση που αποκομίζει ο αναγνώστης της Ιλιάδας, είναι ότι δεν
είναι σαφές ότι το έπος αυτό μεροληπτεί υπέρ των Ελλήνων. Μάλλον ισχύει αυτό που
ο Karl Reinhardt διαπίστωσε “Gleichgewicht der Sympathie” (ισορροπία της
συμπάθειας) (Reinhardt 1960: 5-15). Αντίθετα τα αρχαία σχόλια στον Όμηρο
ερμηνεύουν και αναλύουν την Ιλιάδα ξεκάθαρα υπέρ των Ελλήνων και προσπερνούν
συχνά σημεία του έπους, όπου οι Τρώες φαίνεται να διαθέτουν θετικά
χαρακτηριστικά έναντι των Αχαιών δίνοντας την εντύπωση ότι αυτή ήταν και η
πρόθεση του ποιητή της Ιλιάδας.14 Φαίνεται λοιπόν ότι τα ομηρικά σχόλια στην
Ιλιάδα προβάλλουν μία εχθρική στάση εναντίον των βαρβάρων στο έπος.
Εξετάζοντας χωρία από το έπος του Κόιντου Σμυρναίου που σχετίζονται με την
άλωση της Τροίας θα επιχειρήσω να καταδείξω ότι στα ΜΟ διακρίνουμε μία
μεροληψία υπέρ των Αχαιών αλλά σε καμία περίπτωση αντιτρωική στάση. Το έπος
δείχνει, θα λέγαμε, μία περισσότερο φιλική στάση προς τους Αχαιούς, σε σύγκριση
13

Είναι κατά τη γνώμη μου σχεδόν σίγουρο ότι ο Κόιντος τουλάχιστον γνώριζε το έπος του Βεργιλίου

είτε από το πρωτότυπο είτε από μετάφραση –πβ. τη μετάφραση των Γεωργικών στα ελληνικά από τον
ποιητή Αρριανό (2ος αι. μ.Χ.;) σύμφωνα με τη μαρτυρία της Σούδας α 3867–, παράφραση ή περίληψη.
Βλ. Hadjittofi 2007: 358 με υπ. 8 και Gärtner 2005: 13-22 σχετικά με τη γνώση της Λατινικής
γλώσσας από τους Έλληνες που ζούσαν στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
14

Βλ. σχετικά Stoevesandt 2004: 9 -13 και Kakridis 1971: 54-67.
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με την Ιλιάδα. Αυτή η στάση δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση ως αντιρωμαϊκή, ο
ποιητής μας όμως κρατά μία επιφύλαξη απέναντι στο μεγαλείο της Ρώμης
αναδεικνύοντας το πολιτιστικό και ηρωικό παρελθόν των Ελλήνων, οι οποίοι τον 3ο
αι. μ.Χ. κάτω από ένα εύθραυστο ρωμαϊκό παρόν όφειλαν να οργανώσουν την
αντίστασή τους εναντίον των κινδύνων εσωτερικών και εξωτερικών που
εμφανίζονταν στους κόλπους της αυτοκρατορίας.
Η μοναδική αναφορά στο μεγαλείο της Ρώμης βρίσκεται στα ΜΟ στην
προφητεία του Κάλχαντα 13.334-349 στην πραγμάτευση του ποιητή για τη σωτηρία
του Αινεία. Ο Κόιντος φαίνεται σε αυτή την περίπτωση να κάνει χρήση μίας
παραλλαγής, σύμφωνα με την οποία οι Αχαιοί βλέποντας την προσπάθεια του Αινεία
να σώσει τους δικούς του και αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της τον άφησαν να
περάσει ανενόχλητος (Απολλόδ., Επ. 5.21, Ξεν., Κυν. 1.15 κ.α.).15 Την παραλλαγή
αυτή χρησιμοποιεί ο ποιητής μας, τιμητική τόσο για τον Τρώα όσο και για τους
Έλληνες. Ο Κάλχας προτρέπει τους Έλληνες να σεβαστούν τον Αινεία και αυτό τόσο
για την ευσέβειά του, όσο και για το γεγονός ότι ήταν γραφτό από τους θεούς να
ιδρύσει στην Ιταλία «ἱερὸν ἄστυ» καὶ τους απογόνους του να εξουσιάζουν μία αχανή
χώρα, ακολουθώντας σε αυτήν την περίπτωση και τον Όμηρο (Ιλ. Υ 307-30816):
«Ἴσχεσθ᾽ Αἰνείαο κατ᾽ ἰφθίμοιο καρήνου / βάλλοντες στονόεντα βέλη καὶ λοίγια
δοῦρα. / Τὸν γὰρ θέσφατόν ἐστι θεῶν ἐρικυδέι βουλῇ / Θύμβριν ἐπ᾽ εὐρυρέεθρον ἀπὸ
Ξάνθοιο μολόντα / τευξέμεν ἱερὸν ἄστυ καὶ ἐσσομένοισιν ἀγητὸν / ἀνθρώποις, αὐτὸν
δὲ πολυσπερέεσσι βροτοῖσι / κοιρανέειν· ἐκ τοῦ δὲ γένος μετόπισθεν ἀνάξειν / ἄχρις
ἐπ᾽ Ἀντολίην τε καὶ ἀκάματον Δύσιν ἐλθεῖν. / Καὶ γάρ οἱ θέμις ἐστὶ μετέμμεναι
ἀθανάτοισιν, / οὕνεκα δὴ πάις ἐστὶν ἐυπλοκάμου Ἀφροδίτης. / Καὶ δ᾽ ἄλλως τοῦδ᾽
ἀνδρὸς ἑὰς ἀπεχώμεθα χεῖρας, / οὕνεκά οἱ χρυσοῖο καὶ ἄλλοις ἐν κτεάτεσσιν / . . . . . .
. . . . . . . . . . . ./ ἄνδρα σαοῖ φεύγοντα καὶ ἀλλοδαπὴν ἐπὶ γαῖαν, / τῶν πάντων
προβέβουλεν ἑὸν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ υἷα· / νὺξ δὲ μί᾽ ἧμιν ἔφηνε καὶ υἱέα πατρὶ γέροντι /
ἤπιον ἐκπάγλως καὶ ἀμεμφέα παιδὶ τοκῆα». Το χωρίο 13.336-341 αποτελεί, όπως
παρατηρεί και ο Κακριδής (1962: 117) ένα μετριοπαθές φιλοφρόνημα στους
Ρωμαίους, το μοναδικό στο έπος αυτό. Ο ποιητής μέσω της προφητείας του
Κάλχαντα –η επέμβασή του στο σημείο αυτό είναι αμάρτυρη από άλλες πηγές και

15

Πβ. ακόμα Διόδ. Σικ., 7, Απ. 4, Αιλ., Π. Ιστ. 3.22, Λυκ., Αλεξ. 1263 κ.ε., Varro, Schol. Ver. Aen. II

717.
16

«νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει / καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.»
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προφανώς συνιστά πρωτοτυπία του ποιητή μας– αναγνωρίζει την αχανή έκταση της
αυτοκρατορίας, όχι όμως και τη διάρκειά της. Η Ρώμη, ως το κέντρο της αιώνιας
αυτοκρατορίας, επίσης δεν αναφέρεται με το όνομά της, παρά μόνον με την φράση
«ἱερὸν ἄστυ», μία φράση που χρησιμοποιείται στο έπος μας για την Τροία.17 Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει ίσως μία Ρώμη, η οποία όπως και η μητρόπολή της δεν θα
είναι αιώνια, αλλά εφήμερη. Ο ποιητής μέσω του Κάλχαντα δεν θέλει να
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να υμνήσει τους κοσμοκράτορες. Ο Κάλχας συνεχίζει
τον λόγο του αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της σωτηρίας του Αινεία θεολογικά
και ηθικά: προκρίνει τη θεϊκή καταγωγή του ήρωα και τη μεγαλοσύνη της πράξης
του. Το μοτίβο της ευσέβειας υπερισχύει μάλιστα της προστασίας της Αφροδίτης. Το
γεγονός αυτό παρουσιάζει μεν από τη μια μεριά τη συμπεριφορά του Αινεία ως
παραδειγματική, από την άλλη όμως επαινούνται το ίδιο και οι Έλληνες, οι οποίοι
αναγνωρίζουν, εκτιμούν στο ύψιστο αυτή την ευσέβεια και επιτρέπουν τη διάσωση
του ήρωα.18 Κάτι τέτοιο λείπει παντελώς από τον Βεργίλιο. Για την ύστερη τύχη του
Αινεία στο έπος μας δεν ακούμε όμως τίποτα.
Την ίδια αναθεώρηση επιχειρεί ο Κόιντος με την παρουσίαση του Σίνωνα
(12.243-58, 353 κ.ε.), τον οποίο ο Βεργίλιος στην Αινειάδα του (2.69 κ.ε.) έχει
σκιαγραφήσει με τα πιο μελανά χρώματα: ως ενσάρκωση του ελληνικού δόλου, της
απάτης και της επικίνδυνης ρητορικής.19 Ο ποιητής θέλει να εξαλείψει αυτήν την
βεργίλεια εκδοχή παρουσιάζοντας τον Σίνωνα ως έναν γενναίο, σταθερό και
αφοσιωμένο ήρωα, ο οποίος υπομένει στα βασανιστήρια των Τρώων –ας σημειωθεί
ότι ο βασανισμός και μάλιστα ικετών μέχρι αναπηρίας θεωρείτο από τους Έλληνες ως
βαρβαρική πράξη (Hall 1989: 23-24, 103-105; Hadjittofi 2007: 367). Ο λόγος του
είναι σύντομος και καθόλου περίτεχνος σε αντίθεση με τον Βεργίλιο που βρίθει
ρητορικών σχημάτων δικαιολογώντας έτσι την εξαπάτηση των ανεπιτήδευτων
Τρώων. Το επεισόδιο με τον Σίνωνα κλείνει στα ΜΟ με έναν έπαινο γνωμικού
χαρακτήρα (12.388), ενώ στον 14ο λόγο (107-114) επιδοκιμάζεται ο Σίνωνας από
τους Αχαιούς λαμβάνοντας δώρα όχι για την πονηριά του αλλά για το ότι άντεξε τους
βασανισμούς με γενναιότητα. Και αυτό το χωρίο κλείνει με μία επαινετική γνωμική
διατύπωση από τον αφηγητή (112-114) χαρακτηρίζοντας τον Αχαιό ήρωα ως
17

Πβ. 2.242, 3.216.284, 5.191, 12.235.351, 13.558 και τις παρατηρήσεις της Hadjittofi 2007: 364.

18

Πβ. επίσης και Gärtner 2005: 250-1.

19

Για τον Σίνωνα στον Βεργίλιο και τον Κόιντο Σμυρναίο σημαντική είναι η συμβολή της Gärtner

2005: 170-73, 177-91 με πλούσια βιβλιογραφία.
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περικλυτόν (114). Έτσι, ο Κόιντος αναθεωρεί την βεργίλεια εκδοχή του Σίνωνα
επαινώντας τον μάλιστα ρωμαϊκά για την firmitas και την constantia του.20
Αλλά και ο Νεοπτόλεμος, μία από τις παραδοσιακά πιο βίαιες φιγούρες
πολεμιστή, εμφανίζεται στα ΜΟ με θετικά χαρακτηριστικά. Η παραδοσιακή αρνητική
εικόνα γύρω από την προσωπικότητα του Νεοπτόλεμου, του άλλου Αχιλλέα –αυτή
είναι η λειτουργία του στα ΜΟ– έχει μειωθεί σημαντικά στο έργο του Κόιντου.
Χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του είναι η γενναιότητά του –από την αρχή
κιόλας της παρουσίας του, στο 7ο βιβλίο, εμφανίζεται ως έτοιμος ήρωας–, η
σωφροσύνη του, η ευγένειά του και το ήθος του ακόμα και απέναντι στους εχθρούς
του στη μάχη (πβ. την απάντησή του στον αλαζονικό λόγο του Ευρύπυλου, 8.147-161
και τον λόγο του στον νεκρό πια Ευρύπυλο, 8.211-216). Όπου μπορεί ο ποιητής τον
απαλλάσσει εντελώς από αρνητικές σκηνές, όπως π.χ. στον θάνατο του Αστυάνακτα,
ενώ μειώνεται η παραδοσιακή βιαιότητα του χαρακτήρα του σε σκηνές, στις οποίες
δεν θα μπορούσε ο ποιητής να μην τον συμπεριλάβει, όπως στο φόνο του Πριάμου
(13.220-250) και την εμπλοκή του στη θυσία της Πολυξένης. Ενώ ο Βεργίλιος (Αιν.
2.526-559) στην αφήγηση του Αινεία για το θάνατο του Πριάμου τονίζει την ανόσια
πράξη του Νεοπτόλεμου, η διήγηση του Κόιντου ελαχιστοποιεί αυτή την άποψη. Η
σκηνή έτσι και αλλιώς είναι τραγική και γεμάτη πάθος, ο αφηγητής όμως
παρουσιάζει την τραγικότητα και το πάθος της σκηνής με μία παρομοίωση, ενώ ο
Νεοπτόλεμος εμφανίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο ως στυγερός δολοφόνος του
πολύπαθου και ήδη παραιτημένου από τη ζωή γέροντα, ο οποίος όμως στον Βεργίλιο
κρατά αντίσταση και καταριέται τον Νεοπτόλεμο. Σε αντίθεση με τον Βεργίλιο δεν
έχουμε ξέφρενες σκηνές, δεν δολοφονείται ο Πολίτης μπροστά στα μάτια του πατέρα
του και ο θάνατος του γέροντα δεν λαμβάνει χώρα στο βωμό του Ερκείου Διός, ενώ η
φυσική επαφή, δηλωτική βιαιότητας, έχει κρατηθεί στο ελάχιστο. Ο Νεοπτόλεμος
επιχειρηματολογεί για το θάνατό του εντελώς θα λέγαμε ουδέτερα: ο Πρίαμος είναι
εχθρός του και για αυτό θα πεθάνει από τα χέρια του (13. 238-240).
Η εμπλοκή του Νεοπτόλεμου στη θυσία της Πολυξένης είναι και αυτή
χρωματισμένη με όσο το δυνατόν λιγότερα αρνητικά στοιχεία. Στα ΜΟ η θυσία της
Πολυξένης παρουσιάζεται ως αναγκαιότητα (14.211 κ.ε.). Η Πολυξένη πρέπει να
θυσιαστεί γιατί το επιβάλλει το φάντασμα του αποθεωμένου πια Αχιλλέα. Ο νεαρός
ήρωας μεταφέρει την εντολή του Αχιλλέα στους Αχαιούς με διπλωματικό τρόπο και
20

Πβ. Cic., De Fin. 3.50.5; Tusc. 4.31.4.
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τα σημεία που στέλνει ο Αχιλλέας στους Αχαιούς τους πείθουν για τη θεϊκή
υπόστασή του. Ο αφηγητής μαζί με τις παρομοιώσεις του, η μητέρα Εκάβη, το θύμα
η Πολυξένη και το φάντασμα του Αχιλλέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αμείλικτος
(14.268), συντελούν στην τραγικότητα και το πάθος της σκηνής, εφάμιλλης ίσως,
παρά τις διαφοροποιήσεις, με την αφήγηση του Οβιδίου, Μετ. 13.441-532. Η
συμμετοχή του Νεοπτόλεμου στο πάθος της σκηνής στα ΜΟ έχει μειωθεί σημαντικά:
είναι μόνο ο εκτελεστής της εντολής του αθάνατου πατέρα του.21
Γενικότερα ο Κόιντος τείνει στην εξιδανίκευση των Αχαιών ηρώων τονίζοντας
τις αρετές τους. Ο Αχιλλέας φέρνει από την Ιλιάδα μόνο τον μεγάλο ηρωισμό του, ο
Οδυσσέας των ΜΟ είναι ουσιαστικά ο ιλιαδικός Οδυσσέας χωρίς καμία αναφορά στις
αρνητικές πλευρές της προσωπικότητάς του, όπως τις γνωρίζουμε από την τραγωδία.
Ο Αγαμέμνων έχει αποβάλει την ιλιαδική του υπεροψία, ο Μενέλαος παρουσιάζεται
περισσότερο μαχητικός (Mansur 1940).
Η ευνοϊκή στάση του Κόιντου απέναντι στους Αχαιούς πολεμιστές δεν
συνηγορεί στην άποψη ότι ο Κόιντος γράφει ένα αντιτρωικό έπος. Ίσα ίσα τονίζει τη
γενναιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του γενάρχη των Ρωμαίων, Αινεία,
ήδη από το 11ο βιβλίο. Δεν τον παρουσιάζει ποτέ με μελανά χρώματα. Προκρίνει τις
γενναίες πράξεις του περισσότερο από όλους τους Τρώες ήρωες με κορύφωση το
χωρίο 11.406-42. Μάλιστα στους στίχους 415-21 παρομοιάζεται η ηρωική δράση του
Αινεία με αυτή του Δία στη μάχη εναντίον των Γιγάντων –μία από τις ελάχιστες
παρομοιώσεις στα ΜΟ με μυθολογικό περιεχόμενο.
Ο Κόιντος ως Έλληνας ποιητής της αυτοκρατορικής εποχής σίγουρα δεν μένει
ανεπηρέαστος από το γεγονός ότι οι Έλληνες έχοντας χάσει την πολιτική και
στρατιωτική ελευθερία και αυτονομία τους στρέφονται προς το μεγάλο πολιτιστικό
τους παρελθόν τονίζοντας το μεγαλείο αυτού του παρελθόντος. Έτσι, το πόνημα του
Κόιντου παράλληλα με τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα δεν είναι ανεξάρτητο από την
λογοτεχνική παραγωγή της δεύτερης σοφιστικής που επιζητούσε την αναβίωση και
ακολούθως διασφάλιση του κλασικού ελληνικού παρελθόντος προσαρμοσμένου στο
πνεύμα των καιρών: η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός ως ολόπλευρη
και αρμονική καλλιέργεια της προσωπικότητας όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και
για τους Ρωμαίους. Η παλιά κλασική παιδεία αποτέλεσε γέφυρα μεταξύ των δύο
αυτών κόσμων και ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα και βασικός παράγοντας για να
21

Πβ. επίσης και Boyten 2007: 326-333.
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ανήκει κανείς στην ανώτερη τάξη. Ιδίως κατά τον 3ο αιώνα οι Έλληνες προσπαθούν
να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους προβάλλοντας το παρελθόν τους και κρατώντας
μία συγκεκριμένη απόσταση από τα κοινωνικά και πολιτικά συμβάντα της εποχής με
το Χριστιανισμό να εξαπλώνεται ραγδαία και τους βάρβαρους να παραμονεύουν στα
σύνορα της αυτοκρατορίας ή να εισορμούν στο εσωτερικό και με τολμηρές εφόδους
να την τραυματίζουν ανεπανόρθωτα. Αν λάβουμε υπόψη μας και την πολιτική,
οικονομική και κοινωνική αστάθεια που μάστιζε τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά τον
3ο αιώνα μ.Χ.,22 η προσήλωση στο κλασικό ελληνικό παρελθόν μαρτυρούσε την
ύπαρξη ενός πολιτικά ελαττωματικού ρωμαϊκού παρόντος. Η σε πολλά σημεία
εμφανής προτίμηση του Κόιντου για τους Αχαιούς βρίσκεται στην υπηρεσία της
πρόθεσής του να δείξει και να τεκμηριώσει το πολιτιστικό και ηρωικό παρελθόν των
Ελλήνων.
Αυτό ακριβώς ήταν και το κίνητρο που ώθησε τον Κόιντο να συνθέσει ένα έπος
στο πρότυπο του Ομήρου, το οποίο συνδέει την Ιλιάδα με την Οδύσσεια και ενώνει τα
κυκλικά έπη με την παράδοση θρυλικών μυθολογικών γεγονότων. Ένα τέτοιο
εθνοκεντρικό κίνητρο, το οποίο ενισχύεται με την αναφορά σε λατρευτικά αίτια, σε
ταφικά μνημεία μεγάλων ηρώων και περιγραφή θαυμασίων, είναι φυσικό να έχει
έντονα στοιχεία υπέρ των Ελλήνων χωρίς βέβαια να αποκρύπτει λάθη και ανόσιες
πράξεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο βιασμός της Κασσάνδρας και οι
ακόλουθες οδυνηρές συνέπειες για τους Αχαιούς στον 14ο λόγο.
Η μιμητική επανάληψη του παρελθόντος στη σύνθεση λογοτεχνικών κειμένων
με τη διακειμενικότητα ως βασικό εργαλείο αντίληψης και κατανόησης αποτελεί για
τον πεπαιδευμένο Ρωμαίο Έλληνα της ύστερης αρχαιότητας μία παραγωγή
δημιουργική και δυναμική ως διεκδίκηση της συνέχειας του λαμπρού παρελθόντος,
ηρωικού και πολιτιστικού, και όχι απλά ως μία νευρωτική εμμονή με το παρελθόν.
Συντελεί στην απόκτηση αυτοσυνειδησίας των Ελλήνων Ρωμαίων αλλά και στη
συνέχεια του Ελληνισμού.

22

Πάνω σε αυτό το θέμα βλ. Walser & Pekáry 1962; Christ 1988, 600 κ.ε.; Alföldy, 1974, 89-111;

Johne (επιμ.) 1993; Nesselrath (επιμ.) 1997, 418 κ.ε.; Graf (επιμ.) 1997: 422 ff.

[470]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /471/

Βιβλιογραφικές αναφορές
Alföldy, G. 1974. The Crisis of the Third Century as Seen by Contemporaries. GRBS
15: 89-111.
Bär, S. 2007. Quintus Smyrnaeus und die Tradition des epischen Musenanrufs. Στο
M. Baumbach, S. Bär & N. Dümmler (επιμ.), 29-64.
_______ 2009. Quintus Smyrnaeus, Posthomerica 1: Die Wiedergeburt des Epos aus
dem Geiste der Amazonomachie. Mit einem Kommentar zu den Versen 1–219.
Göttingen.
Baumbach, M. S. Bär & N. Dümmler (επιμ.) 2007. Quintus Smyrnaeus: Transforming
Homer in Second Sophistic Epic. Berlin and New York.
Baumbach, M. & S. Bär 2007. An Introduction to Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica.
Στο M. Baumbach, S. Bär & N. Dümmler (επιμ.), 1-26.
Boyten, B. 2007. More “Parfit Gentil Knyght” than “Hyrcanian Beast”: The
Reception of Neoptolemos in Quintus Smyrnaeus. Στο M. Baumbach, S. Bär & N.
Dümmler (επιμ.), 307-336.
_______ 2010. Epic Journeys: Studies in the Reception of the Hero and Heroism in
Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica. PhD dissertation, University College London.
Christ, K. 1988. Geschichte der römischen Kaiserzeit, Von Augustus bis zu
Konstantin. München.
Collins, D. 2004. Master of the Game: Competition and Performance in Greek
Poetry. Harvard.
Dihle, A. 1989. Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit. Von
Augustus bis Justinianus. München.
Gärtner, U. 2005. Quintus Smyrnaeus und die Aeneis. Zur Nachwirkung Vergils in der
griechischen Literatur der Kaiserzeit. München.
_______ 2010. Quintus von Smyrna. Der Untergang Trojas. 2 Bde. Darmstadt.
Goldhill, S. (επιμ.) 2001. Being Greek under Rome. Cultural Identity, the Second
Sophistic and the Development of Empire. Cambridge.
Graf, F. (επιμ.) 1997. Einleitung in die lateinische Philologie. Stuttgart und Leipzig.
Hadjittofi, F. 2007. Res Romanae: Cultural Politics in Quintus Smyrnaeus’
Posthomerica and Nonnus’ Dionysiaca. Στο M. Baumbach, S. Bär & N. Dümmler
(επιμ.), 357-378.

[471]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /472/

Heitsch, E. (επιμ.) 21963; 1964 (2 Bde.). Die griechischen Dichterfragmente der
römischen Kaiserzeit. Göttingen (GDRK).
Hall, E. 1989. Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy.
Oxford.
Hillgruber, M. 2000. Homer im Dienste des Mimus. Zur künstlerischen Eigenart der
Homeristen. ZPE 132: 63-72.
Husson, G. 1993. Les Homéristes. JJP 23: 93-9.
James, A.W. & K.H. Lee 2000. A Commentary on Quintus of Smyrna, Posthomerica
V. Leiden.
James, A. 2004. Quintus of Smyrna. The Trojan Epic. Translated and edited by Alan
James. Baltimore and London.
Johne, K.-P. (επιμ.) 1993. Gesellschaft und Wirtschaft des römischen Reiches im 3.
Jahrhundert. Berlin.
Kakridis, J.Th. 1971. Ἀεὶ φιλέλλην ὁ ποιητής; Στο J.Th. Kakridis, Homer Revisited.
Lund, 54-67.
Kakridis, Ph. 1962. Κόιντος Σμυρναῖος. Γενικὴ μελέτη τῶν μεθ’ Ὅμηρον καὶ τοῦ
ποιητοῦ τους. Athens: Hestia.
Kim, L. 2010. Homer Between History and Fiction in Imperial Greek Literature.
Cambridge.
Lelli, E. (επιμ.) 2013. Quinto di Smirne. Il seguito dell'Iliade di Omero. Testo greco a
fronte. Il pensiero occidentale. Milano: Bompiani.
Livrea, E. (επιμ.) 1973. Dionysii Bassaricon et Gigantiadis fragmenta. Cum
prolegomenis italica versione et indicibus. Roma.
Maciver, C.A. 2012. Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica. Engaging Homer in Late
Antiquity. Leiden and Boston.
Mansur, M.W. 1940. The Treatment of Homeric Characters by Quintus of Smyrna.
PhD dissertation, Columbia University. New York.
Nagy, G. 1996. Poetry as Performance: Homer and Beyond. Cambridge.
Nesselrath, G. (επιμ.) 1997. Einleitung in die griechische Philologie. Stuttgart und
Leipzig.
Pompella, G. 2002. Quinti Smyrnaei Posthomerica. Hildesheim & New York: Olms
(Bibliotheca Weidmanniana 7).
Reinhardt, K. 1960. Tradition und Geist im homerischen Epos. Στο K. Reinhard,
Tradition und Geist. Gesammelte Essays zur Dichtung. Göttingen, 5-15
[472]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /473/

Stoevesandt, M. 2004. Feinde – Gegner – Opfer. Zur Darstellung der Troianer in den
Kampfszenen der Ilias. Basel.
Tsomis, G. χ.χ. Reception of Homer by Quintus Smyrnaeus. Quintus Smyrnaeus as a
great emulator and zealous admirer of Homer. Στο Christina-Panagiota Manolea
(επιμ.) Brill’s companion to the reception of Homer from Hellenistic age to Late
Antiquity (υπό έκδοση).
Vian, F. 1963, 1966, 1969. Quintus de Smyrne, La suite d’Homère. Texte établi et
traduit par V. F. Tome I: Livres I– IV (1963); Tome II: Livres V–IX (1966); Tome
III: Livres X–XIV (1969). Paris: Les Belles Lettres (Collection des universités de
France).
Walser, G. & Th. Pekáry 1962. Die Krise des Römischen Reiches. Bericht über die
Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193 - 284 n. Chr.). Von 1939 bis
1959. Berlin.
Zeitlin, F.M. 2001. Visions and Revisions of Homer. Στο S. Goldhill (επιμ.), 195-266.

[473]

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /474/

ΜΕΡΟΣ Δ΄:
Έμφυλες Ταυτότητες

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /475/

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Χριστίνα Βαμβούρη-Δημάκη1, Παναγιώτης Βασάκος2
Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας1,
Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας2
christinavamvouri@gmail.com1, pvasakos@gmail.com2

Absract
“The formation of the gendered identities through Literature teaching of the third
Grade”.
School, which is a place where children spend a lot of time daily, plays an important
role in the formation of national, racial, religious, social and gendered identities. In
particular, Literature is the primary subject through which students will be able to
form their opinion on gendered identities and the image, which, in the fututre they
will present to the world. A major role in the formation of the image of the world and
specifically of the other sex is played by the teaching methods of the teacher and
his/her opinions.
This survey focused on the way in which gendered identities are formed during
the adolesence of the students of the 3th Grade in High School, whilst the influence of
passages of the school manual, as far as the formation of gendered identities is
concerned, was studied through assignments and questionnaires filled in by the
students.

Λέξεις-Κλειδιά
Νεοελληνική Λογοτεχνία, βιωματική-συνεργατική μάθηση, πολυτροπικά κείμενα

1. Εισαγωγή
Το σχολείο αποτελεί ένα χώρο όπου τα παιδιά περνούν πολλές ώρες καθημερινά για
πολλά χρόνια, τα πλέον κρίσιμα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Γι’
αυτό, είναι από τους πρώτους φορείς κοινωνικοποίησης των δύο φύλων (Κανταρτζή
1996: 3), αφού κατέχει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση των εθνικών, φυλετικών,
θρησκευτικών, κοινωνικών και έμφυλων ταυτοτήτων (Κανταρτζή 1996: 39).
Επιπλέον, ως θεσμός αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα πολιτισμικά πλαίσια μέσα στο
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οποίο δομούνται και αναπαράγονται νοήματα και πρακτικές που διαμορφώνουν και
αναπαράγουν τις έμφυλες και σεξουαλικές ταυτότητες των μαθητών/μαθητριών. Το
σχολείο, με την οργάνωση και διοίκηση, το παιδαγωγικό υλικό, το περιεχόμενο του
προγράμματός του και τις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών διδάσκει στάσεις και
προσδοκίες και για τα αγόρια και για τα κορίτσια (Κογκίδου 1996: 259). Ακόμη και
το παραπρόγραμμα (το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα) (Κογκίδου 2012: 3) δρα
παράλληλα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, διαμορφώνοντας - δυνητικά - και
διακινώντας πολλαπλές μορφές θηλυκότητας και ανδρισμού. Τοιουτοτρόπως, πολλές
εκπαιδευτικές πρακτικές, παρότι θεσμικά δεν επιτρέπονται διακρίσεις με βάση το
φύλο, θέτουν σε πλεονεκτική θέση τα αγόρια, ενώ περιορίζουν τις δυνατότητες
μάθησης και επιτυχίας των κοριτσιών, με συνέπεια να ενισχύουν τα υφιστάμενα
κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα (Κογκίδου 2012: 41). Επομένως, η γνώση που
παρέχεται στο σχολείο μέσω του αναλυτικού προγράμματος σπουδών είναι έμφυλη,
με την έννοια του ποιο φύλο την παράγει και τι παράγει. Στη σχολική
πραγματικότητα οι εμπειρίες και η οπτική των γυναικών παραλείπονται σε μεγάλο
βαθμό από τα επίσημα προγράμματα, οπότε τα κορίτσια δεν έχουν τη δυνατότητα να
αντλήσουν από καμιά παράδοση γνώσεις που να σχετίζεται με αυτές τις εμπειρίες και
την οπτική (Κογκίδου 2012: 10). Η προσφερόμενη γνώση, δηλαδή, μεροληπτεί υπέρ
των ανδρών, καθώς βασίζεται κυρίως στις δικές τους δραστηριότητες και
ενδιαφέροντα. Με την έννοια αυτή, τα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν φύλο και ενισχύουν την άποψη ότι ο κόσμος
είναι διαφορετικός για τα αγόρια και τα κορίτσια (Κογκίδου 2012: 10).
Κατόπιν των παραπάνω, στόχος της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι οι
μαθητές/τριες να «ανακαλύψουν» πώς διαμορφώνονται οι έμφυλες ταυτότητες μέσω
ενός λογοτεχνικού κειμένου.

2. Έμφυλες ταυτότητες στα λογοτεχνικά κείμενα
Όσον αφορά στα διδακτικά αντικείμενα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η
Νεοελληνική Λογοτεχνία, είναι το κατ’ εξοχήν μάθημα όπου τα παιδιά δύνανται να
διαμορφώσουν τις έμφυλες ταυτότητες και την εικόνα για τον κόσμο που θα
υιοθετήσουν στο μέλλον. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι προσωπικές τους απόψεις (Κογκίδου 2012: 11).
Εξάλλου, οι εκπαιδευτικές έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο ρόλος και οι
αντιλήψεις του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία
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μιας μεταρρύθμισης, αφού το είδος μάθησης που λαμβάνουν οι μαθητές καθορίζεται
από τη σκέψη, τα πιστεύω και την πράξη των εκπαιδευτικών στην τάξη (Κόκοτας
2004: 64; Χριστιάς 1998: 35) Στη διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων, το ρόλο της
παίζει και η επιλογή κειμένων τα οποία περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το
εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου επειδή στην τάξη αυτή
διδάσκει ο συνάδελφος Παναγιώτης Βασάκος και μπορούσε να εφαρμοστεί η
διδακτική πρόταση και, στη συνέχεια, να μελετήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της
εφαρμογής αλλά και επειδή θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε τρόπον τινά τα παιδιά
για τη διδασκαλία της ενότητας «Φύλα και Λογοτεχνία» που εντάσσεται στη
διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου.
Ενδεικτικά, λοιπόν, από το εγχειρίδιο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄
Γυμνασίου, αναφέρονται:
Η παραλογή Του γεφυριού της Άρτας, όπου η γυναίκα είναι μεν η αγαπημένη του
πρωτομάστορα, αλλά θα θυσιαστεί για το γενικό καλό. Η αίσθηση που μένει είναι ότι
η γυναίκα δεν μπορεί να αποφύγει το πεπρωμένο για το οποίο προοριζόταν, τελικά.
Ως προς το ρόλο της γυναίκας στα έργα του κρητικού θεάτρου, Ερωτόκριτος του
Βιντσέντσου Κορνάρου και Ερωφίλη, του Γεωργίου Χορτάτση από το ίδιο εγχειρίδιο,
υπενθυμίζουμε ότι στον Ερωτόκριτο τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Αρετούσας
είναι η «φρονιμάδα, τα κάλλη, η χάρη και η γνώση» αρετές, οι οποίες την
καθιστούσαν μοναδική «σ’ Ανατολή και Δύση» και αποτελούσαν πρότυπο για τη
γυναίκα της εποχής (στ. Α 64). Αντίθετα, σύμφωνα με τον Αλεξίου, στην Ερωφίλη, η
ηρωίδα, παρά τις απόπειρες να αντισταθεί σε όσα σχεδιάζονται για το μέλλον της,
γίνεται, τελικά, έρμαιο της πατρικής δεσποτείας.
Τ’ αγνάντεμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όπου οι γυναίκες των ναυτικών
αποχαιρετούν τα πλοία των οικείων τους που φεύγουν και τους περιμένουν να
γυρίσουν για να «ξαναζωντανέψουν» οι ίδιες και η Σκιάθος, να πάρουν δώρα, να
πραγματοποιήσουν γαμήλιες τελετές και πανηγύρια.
Στην παρούσα διδακτική πρόταση ασχοληθήκαμε με το απόσπασμα της
Αυτοβιογραφίας της Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου από το εγχειρίδιο
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου (σ. 50-52). Οι λόγοι που επιλέξαμε το
συγκεκριμένο έργο είναι πολλοί: Αρχικά, επειδή, σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά
(Δημαράς 2000: 286), αποτελεί σπάνιας ποιότητας λογοτεχνικό κείμενο, από τα πιο
αγνά στολίσματα της νέας μας λογοτεχνίας. Ακόμη, επειδή συνιστά ένα σημαντικό
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λογοτεχνικό κείμενο, που σπουδαιότητά του φθάνει μέχρι τη βαθύτερη προβληματική
της σύγκρουσης με τη συντηρητική επτανησιακή κοινωνία των αρχών του 19ου
αιώνα (Ζήρας & Στέση 2007: 1481). Επίσης, επειδή το κείμενο αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την απεικόνιση ορισμένων απόψεων της κοινωνικής
οργάνωσης της εποχής που γράφτηκε, επειδή η συγγραφέας του βρίσκεται σε μια
θέση προνομιακή, δεδομένου ότι από την μια ανήκει στην καθεστηκυία τάξη, αλλά
από την άλλη, ως γυναίκα, βρίσκεται στο περιθώριό της (Αθανασόπουλος 1997: 4950). Τέλος, επειδή το απόσπασμα προέρχεται από το πρώτο κείμενο που γράφτηκε
από Ελληνίδα το οποίο περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
του Γυμνασίου. Παρά την πρωτοπορία του, όμως, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Γ΄ Γυμνασίου αναφέρει ότι «μέσα στους στόχους
της διδασκαλίας των αποµνηµονευµάτων είναι να κατανοήσουν την αξία τους ως
ιστορικής πηγής που βοηθά στην κατανόηση των γεγονότων της Επανάστασης του
’21», εξειδικεύοντας στα απομνημονεύματα των αγωνιστών της περιόδου εκείνης
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011: 72). Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει αναφορά στη
βιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου και στην αξία του έργου αυτού.

3.1. Τα χαρακτηριστικά της διδακτικής πρότασης
Αφετηρία της διδακτικής πρότασης αποτέλεσε η θέση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ότι «θεμέλιο της διδακτικής πράξης είναι η ερμηνευτική μέθοδος προσέγγισης του
κειμένου, η κατανόηση, δηλαδή, του όλου μέσα από την ανάλυση των µερών και του
µερικού µέσα από τη θεώρηση του όλου. Είναι µια συνεχής µετατόπιση από το ειδικό
στο γενικό και αντίστροφα, µε στόχο την ανάδειξη της συνάφειας των επιµέρους
στοιχείων µεταξύ τους και µε το όλο, αλλά και συγχρόνως µια αναφορά στα
απαραίτητα για την ερµηνεία εξωκειµενικά στοιχεία τα οποία φωτίζουν το κείµενο.
Για την ερµηνευτική προσέγγιση αξιοποιούνται βιώµατα και γνώσεις που έχουν
αποκτηθεί από άλλα γνωστικά αντικείµενα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011: 75).
Υιοθετήσαμε, επίσης, την άποψη ότι μια καινοτόμος πρακτική που διευκολύνει τους
σκοπούς της Λογοτεχνίας είναι η διαθεµατικότητα, η ανακαλυπτική - διερευνητική
µάθηση, ο εµπλουτισµός του ρόλου του δασκάλου από καθοδηγητή σε συντονιστή
και οι δύο σηµαντικές αρχές, της κοινωνικής συσχέτισης και αλληλεπίδρασης και της
διεπιστηµονικότητας, σύµφωνα µε την οποία η εξειδίκευση υποχωρεί, χάριν της
διακλαδικότητας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2001: 4). Στην περίπτωση αυτή, το κέντρο
βάρους του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δεν βρίσκεται τόσο στο
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γνωστικό, όσο στο αισθητικό και αξιακό επίπεδο, αφού επικαιροποιεί ζητήµατα
ιστορικών, ατοµικών και κοινωνικών αξιών, αρχών και κανόνων που διέπουν τη
συµβίωση και τη συνεργασία των ανθρώπων σ’ ένα κόσµο, όπου η ποικιλία και η
διαφορετικότητα δεν αποτελούν την εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Η διαθεµατική
προσέγγιση, εξάλλου, πρεσβεύει ότι η εκπαίδευση δεν αντιµετωπίζεται µόνο ως
στόχος, αλλά ως µέσο για τις απαιτούµενες αλλαγές στη συµπεριφορά και στον
τρόπο ζωής, στη διάχυση της γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάλληλη
προετοιµασία για τη µεταβαλλόµενη κοινωνική πραγµατικότητα. Κριτήριο της
συγκεκριμένης προσέγγισης υπήρξε η αυθεντική εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στην
επεξεργασία της γνώσης, αφού και ο/η ίδιος/α αποτελεί μέρος αυτής (Κούσουλας
2004: 29). Προσπαθήσαμε, με δυο λόγια, να αναδείξουμε το µάθηµα της Λογοτεχνίας
ως ένα πνευµατικό τόπο όπου ενεργοποιούνται οι ιδέες, οι πεποιθήσεις και τα
συναισθήµατα, µε άλλα λόγια, το «πολιτισµικό κεφάλαιο» όλων των µαθητών
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2001: 22).

3.2. Σκοπός και στόχοι της διδακτικής πρότασης
Προκειμένου να επιτύχουμε μια ολόπλευρη προσέγγιση, ώστε τα παιδιά να
μελετήσουν το ζήτημα της διαμόρφωσης των έμφυλων ταυτοτήτων σε διάφορες
χρονικές περιόδους και μέσα από διαφορετικά μαθήματα, θέσαμε ως γενικό σκοπό
της διδακτικής πρότασης «την κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό», να
συνειδητοποιήσουν, δηλαδή, τα παιδιά πως αφετηρία μας είναι το παρόν, τα
προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου
κόσμου.
Ορισμένοι από τους στόχους της διδακτικής πρότασης είναι τα παιδιά, αφού
απολαύσουν αισθητικά το απόσπασμα, να κατανοήσουν τη θέση των γυναικών στην
Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις μαρτυρίες της συγγραφέως και να τη
συγκρίνουν με τη σημερινή, μέσα από τη διαθεματική διδασκαλία και τις
δραστηριότητες που θα εκπονήσουν, να ασκηθούν στη συλλογή και αξιοποίηση
πληροφοριακού υλικού και να καλλιεργήσουν τον πολυτροπικό γραμματισμό με την
παραγωγή πολυτροπικού κειμένων, που θα προκύψουν από τα φύλλα εργασίας. Έτσι,
ο μαθητής/τρια θα παρακινηθεί να αντιδράσει, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού,
μπροστά σε προβληματικές καταστάσεις (Θεοφιλίδης 1987: 26-27).
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3.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα
Ως προς τα αποτελέσματα, αναμένεται τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με τις αξίες και
τα ιδανικά που προβάλλονται στο έργο της Μαρτινέγκου. Έτσι, θα δοθεί αφορμή για
προβληματισμό και συζήτηση για τις κοινωνικές συμβάσεις και τις διακρίσεις κατά
των γυναικών της εποχής εκείνης και άλλων περιόδων, καθώς και για έρευνα για το
αν έχει σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα και σε ποιους τομείς μέχρι σήμερα. Σ’ αυτό
θα βοηθήσει και η διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων που προαναφέρθηκαν, η
παράλληλη, δηλαδή, συνεξέταση θεμάτων με γνώσεις από τα εμπλεκόμενα
μαθήματα. Ακόμη, με την εκπόνηση των εργασιών αναμένεται τα παιδιά να
αποκτήσουν εργαλεία για να κατανοήσουν τον κόσμο, να συγκροτήσουν την
υποκειμενικότητά τους και να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές
παραδόσεις και αξίες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2001: 73).

3.4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Η διδακτική πρόταση είναι, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνη με τους στόχους και τη
φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών που προωθούν την ανακαλυπτική
μάθηση, με τη φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος, συντονίζει,
προωθεί το πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας στα παιδιά και το σεβασμό στις
απόψεις του άλλου και κατευθύνει τα βήματά τους προς την ανάπτυξη της
συνθετικής ικανότητας, της οργάνωσης πληροφοριών και της διαδικασίας αυτόαξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης.

3.5. Εφαρμογή της διαθεματικότητας
Όσον αφορά στη διαθεματικότητα, στα φύλλα εργασίας συνδυάσαμε το απόσπασμα
από τη Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου με ενότητες από άλλα
γνωστικά αντικείμενα της ίδιας ή άλλες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Συγκεκριμένα, ανατρέξαμε στην 5η ενότητα του 4ου κεφαλαίου από το εγχειρίδιο της
Αρχαίας Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου: Αθήνα, πορεία προς τη δημοκρατία, από όπου
δώσαμε ως πηγή στα παιδιά το απόσπασμα από το Σόλωνα του Πλούταρχου για την
κατάργηση της προίκας από το νομοθέτη (Κατσουλάκος, Κοκκορού-Αλευρά &
Σκουλάτος 2006: 50-52).

Από το εγχειρίδιο της Μεσαιωνικής Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου επιλέξαμε την 1η
ενότητα από το 5ο κεφάλαιο: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, όπου υπάρχουν
στοιχεία και πηγές για τη ζωή και τη θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο (Δημητρούκος &
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Ιωάννου 2006: 70-73.). Από το εγχειρίδιο της Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου πήραμε

αφορμή για συζήτηση από δύο πηγές που συμπεριλαμβάνονται στην 3η ενότητα του
1ου κεφαλαίου: Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης, που αναδεικνύουν
τη συμμετοχή των γυναικών στη γαλλική επανάσταση, τις προσδοκίες τους για τη
βελτίωση της θέσης τους και τη διάψευσή τους (Λούβη & Ξιφαράς 2006: 17 και 45).
Από το ίδιο εγχειρίδιο στην 13η ενότητα του 3ου κεφαλαίου: Κοινωνικές και πολιτικές
διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, δίνουμε πληροφορίες για το κίνημα για τη
χειραφέτηση της γυναίκας.
Από το εγχειρίδιο της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Γυμνασίου, πήραμε υλικό από το
ο

1 κεφάλαιο και τις ενότητες 1, 2 και 3: Οικιακή οικονομία και ελληνικός πολιτισμός
(Αμπελιώτης κ.ά. 2006: 8-12).
Ακόμη, από το εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, από την 3η
ενότητα: Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί, χρησιμοποιήσαμε το 3ο
εισαγωγικό κείμενο, το οποίο αναφέρεται στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών την
ισότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκια & Τσέλιου
2006: 48).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρή εικονογραφημένη ιστορία που υπάρχει στη 2η
ενότητα του 1ου κεφαλαίου από το εγχειρίδιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ΄
Γυμνασίου, Κοινωνικές ομάδες για τις προκαταλήψεις κατά των γυναικών στον
εργασιακό τομέα, το οποίο αξιοποίησε η ομάδα του τρίτου φύλλου εργασίας
(Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου 2006: 17).
Ανάμεσα στο υλικό που ζητήσαμε από τους μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν
στα φύλλα εργασίας, συγκαταλέγεται και η Ελένη του Ευριπίδη, προκειμένου
συγκρίνουν τη θέση της γυναίκας στην ομηρική εποχή και να διαπιστώσουν τις
εξελίξεις που σημειώθηκαν με την πάροδο του χρόνου (Δεσύπρης κ.ά. 2006: 36-44).
Επιπλέον, αξιοποιώντας το μάθημα Στοιχεία Θεατρολογίας Α΄ Λυκείου,
παρακολουθήσαμε με τους/τις μαθητές/τριες αποσπάσματα από την ελληνική
κινηματογραφική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα (1965), Η δε γυνή να φοβήται τον
άνδρα και Erin Brogovits (2000) του Στίβεν Σόντερμπεργκ, τα οποία αναδεικνύουν τη
θέση και τις ικανότητες της γυναίκας στην καθημερινότητά της.
Τέλος, εμπλέξαμε και το μάθημα των Καλλιτεχνικών αφού στα φύλλα εργασίας
ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να ασχοληθούν με κατασκευές και κολλάζ με
υλικό που θα εντοπίσουν στο διαδίκτυο σχετικά με τις γυναίκες και τη θέση τους στις
διάφορες κοινωνίες και εποχές.
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3.6. Διάρκεια υλοποίησης της διδακτικής πρότασης
Η διάρκεια προβλέπεται να είναι εννέα (9) διδακτικές ώρες, οι πρώτες από τις οποίες
πραγματοποιούνται στην τάξη και αφιερώνονται στη θεωρητική προσέγγιση του
θέματος, την προπαρασκευή των μαθητών και τη λογοτεχνική απόλαυση του
αποσπάσματος. Τις τρεις επόμενες ώρες τα παιδιά εργάζονται στο εργαστήριο
Πληροφορικής, όπου και εφαρμόζεται πρακτικά η διδακτική πρόταση, εκπονούνται
και παρουσιάζονται τα φύλλα εργασίας. Ακόμη δύο ώρες αφιερώνονται στην
επεξεργασία του ερωτηματολογίου. Οι δυο τελευταίες ώρες στην ολομέλεια της
τάξης αφιερώνονται στη συζήτηση, στον αναστοχασμό και την κριτική αξιολόγηση
της όλης διαδικασίας.

4. Περιγραφή της διδακτικής πρότασης
4.1. Αφόρμηση
Την πρώτη και δεύτερη ώρα γίνεται η πρώτη γνωριμία των μαθητών/τριών με το
κείμενο. Στην αρχή του μαθήματος και μέχρι να καθίσουν τα παιδιά στις θέσεις τους
ακούγεται το παραδοσιακό Μικρασιάτικο τραγούδι Κοράσιον ετραγούδαγε.
Πρόκειται για μια παραλογή που εστιάζει στην ξενιτιά και στην εγκατάλειψη της
γυναίκας και δίνει ανάγλυφα τη θέση της στην ύστερη βυζαντινή περίοδο.
Ταυτόχρονα, προβάλλονται εικόνες και σκηνές με ασχολίες γυναικών από διάφορες
εποχές και κοινωνίες, οι οποίες θα αποτελέσουν το ερέθισμα για να ανακαλέσουν οι
μαθητές/τριες τις γνώσεις τους σχετικά με τη θέση της γυναίκας στις σημερινές και
στις κοινωνίες άλλων εποχών και τόπων. Ενδεικτικά, αναφέρονται ο πίνακας του
Σπύρου Βασιλείου, Οικογένεια, του 1948, η θεά των όφεων της μινωικής θρησκείας,
οι Σαρακατσάνες γυναίκες να κατασκευάζουν κονάκια και φωτογραφίες της
αγωνίστριας για ίσα πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, Έμιλυ Πανκχερστ, της
πρώτης ελληνίδας φεμινίστριας, Καλλιρόης Παρρέν της Μαρίας Κιουρί, της πρώτης
γυναίκας που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Φυσικής (1903) και Χημείας το 1911, της
Λίνας Τσαλδάρη, της πρώτης ελληνίδας υπουργού το 1956 και της δικηγόρου Σερίν
Εμπαντίν, της πρώτης μουσουλμάνας που κέρδισε το Νόμπελ ειρήνης το 2003.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του θέματος και των γνωστικών στόχων με σχηματική
αναγραφή στον πίνακα και η ανάγνωση του αποσπάσματος από το διδάσκοντα. Στη
συνέχεια, επιβεβαιώνεται η γενική κατανόηση και η ανίχνευση των πρώτων
αντιδράσεων στην ολομέλεια, με τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματα τους από
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την ανάγνωση του αποσπάσματος. Δίνεται λίγος χρόνος και μετά κάποιος/α
μαθητής/τρια αφηγείται το νόημα, επιμένοντας στα πρόσωπα, στο χώρο, στο χρόνο
και στις βασικές σκηνές, ώστε τα παιδιά να οδηγηθούν σε μια αδρομερή διάκριση
των βασικών ενοτήτων. Γίνεται γλωσσική εξομάλυνση, με έμφαση στις ιδιωματικές
λέξεις.
Ακολουθεί η επεξεργασία του κειμένου κατά την οποία τα παιδιά θα εντοπίσουν
τις αφηγηματικές τεχνικές και τα εκφραστικά μέσα με αναφορές σε πληροφοριακό
υλικό από το διαδίκτυο.

4.2. Εκπόνηση των ομαδικών εργασιών
Το επόμενο τρίωρο οι μαθητές/τριες εργάζονται στο εργαστήρι πληροφορικής.
Έχουν, ήδη, χωριστεί σε έξι μικτές ομάδες (αγόρια-κορίτσια) των 4-5 ατόμων,
ανάλογα με το δυναμικό της τάξης, έχουν μοιραστεί τους ρόλους τους (χειριστής
Η/Υ, συντονιστής, αναγνώστης πληροφοριών, γραμματέας, χρονομέτρης) και
γνωρίζουν τον τρόπο που θα εργαστούν. Ο καθηγητής διανέμει τα φύλλα εργασίας
και οι μαθητές ξεκινούν την αναζήτηση, μελέτη και επεξεργασία των πηγών του
διαδικτύου και του υπόλοιπου πληροφοριακού υλικού, που δίνεται στα αντίστοιχα
φύλλα εργασίας.
1ο φύλλο εργασίας: Η φιλολογική επεξεργασία
Αφού ενημερωθείτε από τις πηγές που σας δίνονται αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά
του αποσπάσματος και επικεντρωθείτε στη θεματολογία του. Βρείτε τη δομή του
αποσπάσματος

(ενότητες,

πλαγιότιτλοι).

Επισκεφθείτε

την

ιστοσελίδα

του

Πολιτιστικού θησαυρού της ελληνικής γλώσσας. Ανατρέξτε στο λεξικό λογοτεχνικών
όρων και αφού βρείτε τις πληροφορίες για τους όρους: αφηγηματικοί τρόποι και
αφηγητής (Παρίσης & Παρίσης 2012: 18), προσδιορίστε τους στο απόσπασμα. Να
επισημάνετε στο κείμενο τα σχετικά με τα πρόσωπα, το χώρο, το χρόνο και το βασικό
πρόβλημα που πραγματεύεται το κείμενο. Μελετήστε τους στίχους 78-82 από την
Ελένη του Ευριπίδη, σχετικά με την τιμή της γυναίκας. Ακούστε πάλι το δημοτικό
τραγούδι Κοράσιον ετραγούδαγε.
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της Ιστορίας των τριών τάξεων του Γυμνασίου και
συζητήστε για τη θέση της γυναίκας στις κοινωνίες της ελληνικής αρχαιότητας και
του Βυζαντίου. Ετοιμάστε την παρουσίασή σας σε ένα ppt, στο οποίο θα
καταγράφετε τα συμπεράσματά σας και τις πληροφορίες που συλλέξατε.
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2ο φύλλο εργασίας: Η αισθητική απόλαυση
Η επιτυχής σύνδεση αφήγησης, διαλόγου και περιγραφής είναι απαραίτητη για να
μπορέσει ο αφηγητής να περάσει από το ειδικό στο γενικό, να προσφέρει, δηλαδή,
μέσα από την περιγραφή ενός μεμονωμένου γεγονότος μια συνολική θεώρηση της
ζωής (Παρίσης & Παρίσης. 2012: 50). Βρείτε τις αφηγηματικές τεχνικές στο
απόσπασμα. Σχολιάστε τη γλώσσα του αποσπάσματος. Δικαιολογήστε το σχολιασμό
σας με αναφορές στο κείμενο. Ανατρέξτε στον πίνακα περιεχομένων του σχολικού
εγχειριδίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και σημειώστε τον αριθμό των ανδρών
και γυναικών συγγραφέων. Εντοπίστε κείμενα που συντηρούν τα κρατούντα
στερεότυπα σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές ανδρών και
γυναικών. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας από όλες τις πηγές. Ετοιμάστε την
παρουσίασή σας σε ένα ppt, το οποίο θα συνδυάσετε με εικόνες εργαζόμενων σε
διάφορες θέσεις γυναικών της εποχής μας.
3ο φύλλο εργασίας: Συγκριτική λογοτεχνία
Ανακαλέστε τις γνώσεις σας για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα του 5ου
π.Χ. αιώνα από την Ιστορία Α΄ Γυμνασίου και στη βυζαντινή εποχή, από την
Ιστορία Β΄ Γυμνασίου. Διαβάστε το δεύτερο παράθεμα από την 3η ενότητα του
εγχειριδίου της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου το οποίο αναφέρεται στη γαλλική
επανάσταση. Στη συνέχεια, περιγράψτε τη θέση της γυναίκας, όπως φαίνεται στο
απόσπασμα, στην κλασική και βυζαντινή εποχή, στην προεπαναστατική Γαλλία
αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη των τελών του 18ου αιώνα καθώς και για το πώς
διαψεύσθηκαν από την τροπή της επανάστασης οι ελπίδες των γυναικών για μια
ισότιμη με τους άνδρες μεταχείρισή τους, συνδυάζοντάς τα με το σκίτσο της σελίδας
17 του εγχειριδίου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ΄ Γυμνασίου το οποίο
καυτηριάζει τις προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών στον εργασιακό τομέα
Ετοιμάστε ένα κολλάζ με τις παρατηρήσεις σας και με εικόνες από τα εγχειρίδια της
Ιστορίας που χρησιμοποιήσατε.
4ο φύλλο εργασίας: Η κοινωνιολογική προσέγγιση
Δείτε τα αποσπάσματα από τις ταινίες: Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα του Γιώργου
Τζαβέλλα και Erin Brogovits του Στίβεν Σόντερμπεργκ. Αναζητήστε διαφημίσεις
που προβάλλουν σημερινά πρότυπα γυναικών.
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Στη συνέχεια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kethi.gr. για να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία που αφορά τα φύλα. Διαβάστε το άρθρο
4, παράγραφος 3 του ελληνικού Συντάγματος του 1975 το οποίο θέτει την αρχή της
ισότητας των δύο φύλων: «Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις», τη Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για την εξάλειψη όλων των Μορφών
Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) που υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 2
Μαρτίου 1982, κυρώθηκε νομοθετικά από τη Βουλή χωρίς καμία επιφύλαξη και έγινε
νόμος του κράτους στις 30/4/1983 (1342/83) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της
Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ «Για την καταπολέμηση όλων των Μορφών Διάκρισης
κατά των γυναικών» (CEDAW) που υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 10-12-1999.
Το Πρωτόκολλο όπως και όλα τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
επαναβεβαιώνει την πίστη στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια
και την αξία του ατόμου καθώς και τα ίσα δικαιώματα αντρών και γυναικών και την
απαγόρευση κάθε διάκρισης με βάση το φύλο. Θα σας βοηθήσει η σχετική
επισήμανση από το εγχειρίδιο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ΄ Γυμνασίου,
κεφάλαιο 1, ενότητα 3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική μεταβολή, φωτογραφία
3.8 (Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου 2006: 24).
Συζητήστε στην ομάδα σας για τις κοινωνικές ανισότητες που στηρίζονται στο
φύλο. Εξετάστε αν στις σύγχρονες κοινωνίες το φύλο αποτελεί πλέον όλο και
λιγότερο χαρακτηριστικό που οδηγεί σε κοινωνικές ανισότητες και αν, πραγματικά, η
θέση των οι γυναικών ενισχύεται με κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να έχουν τη
δυνατότητα να καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας σε διάφορους τομείς.
5ο φύλλο εργασίας: Οι καλές τέχνες
Γράψτε ένα κείμενο στο οποίο να περιγράφετε πώς παρουσιάζεται η γυναίκα στο
ποίημα του Ελύτη, Γυναίκα και στους πίνακες του Ανρί Ματίς: “Harmony in Red”
(1908) και του Πάμπλο Πικάσο: “Η Σφαγή στην Κορέα” (1951). Επικεντρωθείτε στα
στιγμιότυπα από τις ζωές των γυναικών, όπως αναπαριστώνται στα έργα αυτά.
Εντοπίστε από το διαδίκτυο πέντε Ελληνίδες γυναίκες ζωγράφους και ποιήτριες
του 19ου και 20ού αιώνα. Βρείτε κοινά σημεία και διαφορές της προσωπικής τους
ζωής και της καλλιτεχνικής τους πορείας και δημιουργήστε ένα κολλάζ με τα
πορίσματά σας, με φωτογραφίες των γυναικών αυτών και με τους τίτλους των
σημαντικότερων έργων τους.
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6ο φύλλο εργασίας: Οι δημοσιογράφοι
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ο.Η.Ε. (https://www.unric.org/el) και ενημερωθείτε
για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών. Στη συνέχεια,
καταγράψτε φαινόμενα καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών στη σημερινή
εποχή και προτείνετε λύσεις. Γράψτε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα με θέμα:
«Η θέση της γυναίκας διαχρονικά στην Ελλάδα». Πηγές σας θα είναι συνεντεύξεις
από συμμαθητές/τριες, γονείς και καθηγητές σας, βασισμένες σε ένα ερωτηματολόγιο
το οποίο θα συντάξετε και στο οποίο θα επικεντρώνετε στο ερώτημα αν έχουν
εντοπίσει φαινόμενα ρατσισμού κατά των γυναικών στη μικροκοινωνία τους και
αποκλεισμό τους από κοινωνικά αγαθά. Συζητήστε με συμμαθήτριες, με καθηγήτριες,
με γυναίκες συγγενείς και άλλες γυναίκες του οικείου περιβάλλοντός σας για το πώς
βιώνουν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, καθώς και τις βελτιώσεις που θα
ήθελαν να εφαρμοστούν ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών
στην Ελλάδα.
Ετοιμάστε την παρουσίασή σας σε ένα ppt, στο οποίο θα ακούγονται δημοτικά
τραγούδια για τη γυναίκα, τα βάσανα και τις χαρές στη ζωή της.
Όσο τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, ο εκπαιδευτικός περνά από ομάδα σε
ομάδα, δίνει διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις, λύνει απορίες και συνιστά
συγκέντρωση και ησυχία (κατά το δυνατόν).
Το επόμενο δίωρο στην αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες ασχολούνται
στις ομάδες τους με την επεξεργασία ενός ερωτηματολογίου που έχει ετοιμάσει ο
εκπαιδευτικός και θα αποτελέσει βοηθητικό υλικό για να ολοκληρώσουν τις
παρουσιάσεις τους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις, ανά
δύο σε κάθε ομάδα μετά από κλήρωση, ώστε το τυχαίο του πράγματος να εξάψει το
ενδιαφέρον των παιδιών.

4.3.

Παρουσίαση – Αξιολόγηση

Οι δύο τελευταίες διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας
όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια το υλικό της με τη βοήθεια του
υπολογιστή και του προβολέα διαφανειών. Ο διδάσκων που αναλαμβάνει το ρόλο του
συντονιστή της παρουσίασης, εφιστά την προσοχή των μαθητών/τριών στα πιο
σημαντικά σημεία. Στο τέλος της παρουσίασης κάθε ομάδας, οι άλλες υποβάλλουν
ερωτήσεις, ζητούν διευκρινίσεις και καλοπροαίρετες διευκρινίσεις. Στο πλαίσιο της
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αναστοχαστικής διεργασίας, οι μαθητές αξιολογούν τη διαδικασία της διδακτικής
πρότασης και κάνουν κάποιες προτάσεις βελτίωσής του.
Τα τελικά προϊόντα των ομάδων καταγράφονται σε ένα CD, παρουσιάζονται
στο τέλος της χρονιάς στους μαθητές όλων των τάξεων κατά τη διάρκεια των
πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
Οι δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν κρίναμε ότι μπορεί να οφείλονται στην
ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της συνεργατικής
μεθόδου διδασκαλίας, η έλλειψη χρόνου, υλικών, χώρου και της μεγάλης
προετοιμασίας του εκπαιδευτικού (Βουδρισλής & Αυγερινού 2004: 119). Τέλος,
υπολογίσαμε και το ενδεχόμενο και οι μαθητές/τριες να δυσκολευτούν στην
προσαρμογή και εξοικείωσή τους στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές.
Μετά την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης από τον Παναγιώτη Βασάκο σε
τμήμα της Γ΄ Γυμνασίου στο οποίο δίδασκε τη σχολική χρονιά 2014-2015,
διαπιστώσαμε ότι:
Η υλοποίηση της διδακτικής πρότασης στην τάξη αποτέλεσε θετική εμπειρία,
τόσο για τους μαθητές όσο και για τον διδάσκοντα, παρά τις κάποιες δυσκολίες που
προέκυπταν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των
παιδιών στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγησή του, η διαδικασία
τους φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτόγνωρη, γιατί διαφοροποιούνταν από
τα συνηθισμένα μαθήματα στην αίθουσα διδασκαλίας με τη συνήθη μετωπική μέθοδο
διδασκαλίας και τις αναμενόμενες από τους μαθητές/τριες ερωταποκρίσεις. Δήλωσαν
επίσης πως θα ήθελαν να διευρυνθεί η χρήση των Η/Υ και γενικότερα η αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στα φιλολογικά μαθήματα, επειδή –όσο αυτά διδάσκονται με
την παραδοσιακή διδασκαλία– τα βρίσκουν πολύ θεωρητικά.
Μικρός αριθμός μαθητών (4 σε σύνολο 27 μαθητών/τριών), δήλωσε πως θεωρεί
μειονέκτημα

την

«εξειδίκευση»

κάθε

ομάδας

σε

ένα

θέμα

(αυτό

που

διαπραγματευόταν το φύλλο εργασίας στη δεύτερη φάση της διδακτικής πρότασης)
και πως με την παραδοσιακή διδασκαλία θα αποκτούσαν όλοι πιο ολοκληρωμένη
γνώση της ενότητας. Αυτοί οι μαθητές ήταν κατά βάση «καλοί» μαθητές, οι οποίοι,
επιπλέον, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούσαν την εμπλοκή των Τ.Π.Ε.1 στη διδασκαλία
των Φιλολογικών μαθημάτων.
1

Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
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Η δική μας αξιολόγηση: Οι μαθητές έδειξαν περισσότερο ενθουσιασμό,
ενδιαφέρον και πρωτοβουλία απ’ ό,τι στην παραδοσιακή διδασκαλία. Θετική
έκπληξη αποτέλεσε το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των αδύναμων, αμέτοχων ή
αδιάφορων υπό

άλλες

συνθήκες

μαθητών/τριών.

Τα περισσότερα θέματα

απαντήθηκαν ικανοποιητικά και έγιναν κατανοητά από το σύνολο της τάξης. Τα
παιδιά συνεργάστηκαν σε γενικές γραμμές πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν
εξοικειωμένα με την ομαδική μέθοδο διδασκαλίας. Αυτή η μέθοδος κέντρισε το
ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και άλλων τμημάτων και τάξεων, οι οποίοι
εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στο μέλλον σε ανάλογες δραστηριότητες.
Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σχεδίου προέκυψαν κάποια
αναμενόμενα προβλήματα-δυσκολίες, όπως η τήρηση του προγραμματισμένου
χρόνου από τις ομάδες. Επίσης, χρειάστηκαν περισσότερες από τις προβλεπόμενες
διδακτικές ώρες κατά τη φάση παρουσίασης των φύλλων εργασίας στην ολομέλεια
της τάξης. Ανασταλτικός παράγοντας για τον ακριβή χρονισμό των παρουσιάσεων
υπήρξε ο μεγάλος αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν και επιθυμούσαν –όπως
ήταν φυσικό– πολλές φορές να παρέμβουν κατά την παρουσίαση των απαντήσεων
από τον εκπρόσωπο της ομάδας για να προσθέσουν ή να διασαφηνίσουν απαντήσεις.
Κάποια τεχνικά προβλήματα ξεπεράστηκαν με τη βοήθεια του καθηγητή της
Πληροφορικής.
Τελικά, με την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης που παρουσιάστηκε
παραπάνω και εφαρμόστηκε σε σχολική τάξη, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον των
μαθητών για έναν διαφορετικό τρόπο κατάκτησης της γνώσης, βιωματικό και
συμμετοχικό αλλά και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού
στο νέο δυναμικό περιβάλλον των Τ.Π.Ε. Εκείνο που θα αλλάζαμε στην επόμενη
εφαρμογή του είναι η επέκταση του χρόνου και η εξασφάλιση των απαραίτητων
τεχνικών προϋποθέσεων στο εργαστήρι της Πληροφορικής.
Η παρούσα διδακτική πρόταση θα μπορούσε να δεχθεί επέκταση, ώστε να
χρησιμοποιηθεί και στις

άλλες

δύο

τάξεις

του

Γυμνασίου, όπως,

ήδη,

προαναφέρθηκε, καθώς στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές και
με αφορμή τη διδασκαλία κειμένων. Ως αφόρμηση για την εκπόνηση μιας παρόμοιας
διδακτικής πρότασης θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι: Τα κόκκινα λουστρίνια
της Ειρήνης Μάρρα, από το εγχειρίδιο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, Η
Άννα του Κλήδονα του Διαμαντή Αξιώτη και Καλλιπάτειρα του Λ. Μαβίλη από το
εγχειρίδιο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου, Η παραλογή Της χήρας που
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κακοπάθησε και το ιστορικό τραγούδι Της Δέσπως, από το εγχειρίδιο Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου και από το αντίστοιχο της Β΄ Λυκείου Η Φόνισσα και Το
μοιρολόγι της φώκιας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Στέλλα Βιολάντη του
Γρηγορίου Ξενόπουλου, Η τιμή και το χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
Η διαθεματικότητα ως διδακτική προσέγγιση στην οποία στηρίξαμε την
υλοποίηση της διδακτικής πρότασης, αποτελεί μια απάντηση στις σύγχρονες
διδακτικές αλλά και κοινωνικές απαιτήσεις, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της τη
διδακτική πρακτική, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και να έχει τα
ίδια προσδοκώμενα αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκομένους (Φύκαρης 2002:
21, 34). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων για τη
διαθεματική διδασκαλία ελλοχεύει κίνδυνο υπεραπλούστευσης και άκριτης
εφαρμογής τους στην προσπάθεια ένταξης διαθεματικών δράσεων μόνον επειδή
πρέπει να εφαρμοστούν (Κούσουλας 2004: 31). Δεν είναι, επομένως, πανάκεια για
κάθε πρόβλημα και δεν ακολουθεί καλούπια σχεδιασμού και εφαρμογής.
Η διδακτική πρόταση που εκπονήσαμε και εφάρμοσε ο Παναγιώτης Βασάκος
προέκυψε από την επιθυμία μας να παρακινήσουμε τους μαθητές/τριες να ξεκινήσουν
και να ολοκληρώσουν ένα «ταξίδι» μέσα από η Νεοελληνική Λογοτεχνία, στη
διάρκεια του οποίου θα συνειδητοποιήσουν τη μαγεία της ανάγνωσης λογοτεχνικών
έργων και της ενασχόλησής τους με αυτά και θα βοηθηθούν στην καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων αρετές που θα τους προετοιμάσουν
για τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα ως ενεργοί πολίτες που θα διεκδικούν
τη βελτίωση της ατομικής και συλλογικής ζωής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Διαβάστε από το σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄
Γυμνασίου την Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση (σελ. 16 κ.ε.) και Ερωτόκριτος του
Βιτσέντσου Κορνάρου και απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:
α) Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην επιλογή ερωτικού συντρόφου και μετέπειτα
συζύγου, κατά την Κρητική Αναγέννηση (17ος αι.);
β) Ποιος φέρεται να έχει πλήρη εξουσία πάνω στη ζωή των ηρωίδων. Ποιες οι
αντιδράσεις των εμπλεκομένων στις αντίστοιχες ερωτικές ιστορίες προσώπων;
2. Διαβάστε από το ίδιο εγχειρίδιο το δημοτικό τραγούδι Του γιοφυριού της Άρτας (σ.
12 κ.ε.) και απαντήστε στις ερωτήσεις:
α) Πού φαίνεται ότι σε μια παρωχημένη εποχή (πιθανόν τουρκοκρατία) ο άντρας
ήταν επιφορτισμένος με υπεύθυνες δραστηριότητες και δύσκολες αποφάσεις, ενώ η
γυναίκα ήταν υποχείριο αντρικών αποφάσεων;
β) Σε ποιο σημείο το στερεότυπο της καταπίεσης και της τραγικής θέσης της
γυναίκας (ωραία, φιλότιμη, ευπροσήγορη, πιστή και απόλυτα υπάκουη) παίρνει τη
μορφή της κληρονομικής τραγικής μοίρας;
γ) Ποια η μοναδική αντίδραση της ηρωίδας στην τραγική της μοίρα και πώς τελικά
αίρεται;
δ) Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε από το ότι οι ηρωίδες και στα τρία κείμενα
ανήκουν σε ανώτερη κοινωνική τάξη;
3. Διαβάστε το απόσπασμα από την Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ ΜουτζάνΜαρτινέγκου και απαντήστε στις ερωτήσεις:
α) Ποια η μελλοντική μοίρα της αφηγήτριας με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα της
εποχής;
β) Ποιοι καθορίζουν τη μελλοντική ζωή της και πώς προσωποποιείται σε αυτούς ο
σεξισμός και η καταπίεση στο γυναικείο φύλο εκείνη την εποχή;
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γ) Ποια η αντίδραση της αφηγήτριας στον σεξιστικό και φαλλοκρατικό κλοιό που
δημιουργεί το κοινωνικό καθεστώς που ζει;
δ) Ποια αισθήματα δημιουργούνται στην αφηγήτρια από την κατάσταση που βιώνει
και στον αναγνώστη;
ε) Ποια τα όνειρα για τη λύτρωση της αφηγήτριας από το καταπιεστικό status; Πώς
ορίζονται στο κείμενο οι έννοιες ελευθερία - σκλαβιά;
στ) Συνεχίστε το κείμενο δίνοντας ένα αισιόδοξο τέλος στην αφήγηση όπου η ηρωίδα
θα επαναστατεί και θα έρχεται σε ρήξη με το κοινωνικό κατεστημένο,
πραγματώνοντας κάποια όνειρά της.
4. Διαβάστε συγκριτικά από το εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
το απόσπασμα από τη Μεταμφίεση της Ρέας Γαλανάκη (σ..224 κ.ε.). Συγκρίνετε με
την Αυτοβιογραφία της Μουτζάν - Μαρτινέγκου, ως προς τις σεξιστικές πιέσεις που
δέχονται οι δύο ηρωίδες και τον τρόπο αντίδρασης της καθεμιάς απέναντι στις
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της εποχής.
5. Διαβάστε τις σελίδες 44-45 και 91 (φωτ. 3) του εγχειριδίου Νεότερη και Σύγχρονη
Ιστορία Γ’ Γυμνασίου και να αναφέρετε πότε και μέσα από ποιες ιστορικές,
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, διαμορφώθηκε το φεμινιστικό κίνημα και έγινε
η αρχή για την εξίσωση των δυο φύλων, στα σύγχρονα χρόνια.
6. Διαβάστε από το εγχειρίδιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ΄ Γυμνασίου τις
σελίδες 70, 77 (φωτ. 9.1), 88 (πίνακας 10.2) και αναφερθείτε στο θέμα της
χειραφέτησης της γυναίκας και της ισότητας των δύο φύλων, στην Ελλάδα του 20ού
αιώνα.
7. Βιώσατε ή ήσασταν μάρτυρες ποτέ, σεξιστικών πιέσεων ή επιθέσεων στο
κοινωνικό σας περιβάλλον (π.χ. οικογένεια, σχολείο); Αν ναι, πώς αντιδράσατε;
8. Πιστεύετε ότι στην εποχή μας έχουν εξισωθεί πλήρως τα δύο φύλα ή χρειάζεται να
γίνουν πολλά ακόμη προς αυτήν την κατεύθυνση, από την Πολιτεία, την κοινωνία και
τον καθένα μας χωριστά;
9. Γράψτε ένα άρθρο για εφημερίδα, όπου θα επιχειρηματολογείτε υπέρ της πλήρους
εξίσωσης των δύο φύλων.
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10. Παίξτε ένα παιχνίδι ρόλων όπου τα αγόρια θα υποστηρίζουν την πρωτοκαθεδρία
του αρσενικού φύλου, ενώ τα κορίτσια θα επιχειρηματολογούν υπέρ της εξίσωσης
των δύο φύλων.
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Abstract
“Homosexuality and Greek Television”.
Television has been inadequately rendered as part of gay and lesbian artistic and
cultural history, as milestones continue to be dismissed or ignored by lesbian and gay
academics and cultural commentators. This article comprehensively focuses on the
historically close reading between homosexuality and the Greek television, from the
1970s onwards. Despite changing social and media perceptions, there is still a
lingering reticence on the part of broadcast network executives to televise overt
displays of homosexual affection and desire. Gay and lesbian characters in dramatic
television shows have been sporadic, while Greek situation comedies have
consistently featured a wide array of queer characters (problematic or not).
Nevertheless, as the decades progressed, television viewers in general and queer
viewers in particular have been demanding a more varied palette of characters. The
second part of the essay deals with a closer look at the characters, the plots, when
homosexuals became a more visible minority in Greek society, taking into account the
evolution of the portrayal of gay men and lesbians in major television genres (medical
series, police/detective shows, law and order dramas and situation comedies), during
the 1980s and 1990s and up to this day.

Key-Words
Greek television, otherness, homosexuality, stereotypes, homophobia, major
television genres

1. Εισαγωγικά
Οι στρατηγικές και τα τεχνουργήματα που κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις
τηλεοπτικές μορφές της ετερότητας αποτελούν μέρος ενός πολιτισμικού αρχείου
αναφορικά με τη μυθολογία του

«Άλλου» (Κυριακός

2002:

118),

την
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αλληλοτροφοδοτούμενη συνέχεια στις καταγραφές της και τους μηχανισμούς
πρόσληψής της. Το φάσμα των αναπαραστάσεων της ομοφυλοφιλίας καλύπτει
λογοτεχνικής

καταγωγής

όψεις

της

οθωμανικής

παιδεραστίας

(Ο Χριστός

ξανασταυρώνεται, ΕΙΡΤ, 1975) και του μεσοπολεμικού γυναικείου ομοερωτισμού
(Λεμονοδάσος, ΕΡΤ, 1978), μεμπτές διασυνδέσεις της ομοφυλοφιλίας με τον κόσμο
άλλων μορφών παραβατικότητας (Η κάθοδος, ΕΡΤ, 1983 και Τμήμα Ηθών, ΑΝΤ1,
1992) και πλήθος στερεοτυπικών και σχηματικών καταγραφών στα κωμικά σήριαλ
(Rollet

2007:

228-229),

όπου

οι

συμπεριφορές

των

ομοφυλόφιλων,

σε

υποστηρικτικούς και επεισοδιακούς, κυρίως, ρόλους αποδεικνύονται δέσμιες των
δραματουργικών κανόνων του τηλεοπτικού είδους (Κολιοδήμος 1998: 29). Μοιάζει,
επομένως, χρήσιμο να διερευνηθεί κατά πόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας
τους, οι κωμικές και δραματικές τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας υπήρξαν καθρέφτης
μιας κοινωνίας που απεικόνισε το παρόν ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφιφυλόφιλων
και διαφυλικών ανθρώπων, άλλοτε με μη κολακευτικούς τρόπους και άλλοτε με
τρόπους που λαμβάνουν υπόψη ή αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα και ρευστότητα
του πόθου (Κυριακός 2001: 188).
Πέρα από την αξιοποίηση ενός αυστηρά στερεοτυπικής σύνθεσης χαρακτήρα
ως στόχο της ομοφοβικής γελοιογράφησης (Brassart 2007: 216), η λανθάνουσα
ομοφυλοφιλία, εντοπισμένη από το ασκημένο στην ανίχνευση της διαφοράς
βλέμμα, φαίνεται να υπονοεί ότι ένας χαρακτήρας μπορεί να είναι queer και
εξαιτίας της παρέκκλισής του από τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους. Από
την άλλη πλευρά, η camp θεώρηση (Cleto 1999: 17), ως μέθοδος προσβολής της
κουλτούρας των ετεροσεξουαλικών τηλεοπτικών σειρών, ανέδειξε και σατίρισε
αφηγήσεις με εξωπραγματικούς χαρακτήρες και υπερβολικές καταστάσεις, και,
παράλληλα, ενδιαφέρθηκε τόσο για την υπερβολικά επιτηδευμένη απόδοση της
«φυσικής θηλυκότητας» όσο και για εκείνες τις προγραμματικά συνθεμένες
λεπτομέρειες

ορισμένων

κινηματογραφικών

ειδών

που

παρουσιάζονται

ως

εναλλακτική απεικόνιση μιας ετεροφυλόφιλης ιστορίας αγάπης. Έτσι κατέστη
επιτρεπτό σ’ ένα μέρος του τηλεοπτικού κοινού να δει το φύλο και τη
σεξουαλικότητα ως «αλλόκοτη» και ως υπόδηση (κοινωνικών) ρόλων (Κυριακός,
2015).
Είναι αλήθεια ότι εξαιτίας των (αυτο)λογοκριτικών ή απαγορευτικών
μηχανισμών που επιβάλλουν οι διοικήσεις των τηλεοπτικών μηχανισμών αλλά και
εξαιτίας της τιμωρητικής εποπτείας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και
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των πιέσεων που προέρχονται από συντηρητικές πολιτικές και θρησκευτικές
οργανώσεις και ομάδες, οι αναπαραστάσεις της «μη κανονικής σεξουαλικότητας»
έτειναν να είναι διακριτικά κωδικοποιημένες ώστε οι ανυποψίαστοι τηλεθεατές
εύκολα να τις παραγνωρίζουν: απόκρυψη σεξουαλικών προτιμήσεων και νοεροί (ή εν
κενώ) υπαινιγμοί.
Η περιορισμένη εκπροσώπηση των ομοφυλοφίλων κατά την οργάνωση του
τηλεοπτικού προγραμματισμού συντάσσεται με τις παραδοσιακές συντηρητικές
μικροαστικές αξίες του μέσου τηλεθεατή (Κουκουτσάκη-Monnier 2010: 439; Βώβου
2010: 117). Παράλληλα, δημοσιογραφικές γραφίδες στον συντηρητικό Τύπο,
αντιστεκόμενες σε κάθε θετική ή ενθαρρυντική απεικόνιση της ομοφυλοφιλίας,
επικαλούνται, κατά την ανάπτυξη τής επιχειρηματολογίας τους, τις ομάδες
«εξοργισμένων τηλεθεατών»: κάθε έλλειμμα λόγου κατά την προσέγγιση της
ομοφυλόφιλης συνθήκης εναρμονίζεται με την υπογράμμιση μη αποδεκτών
γεγονότων του ιδιωτικού βίου, τον εμπαιγμό της εκκεντρικότητας και την άρνηση
κάθε σεξουαλικής πολυμορφίας. Στη σεναριακή εκτύλιξη δημοφιλών δραματικών
σειρών κάθε εκδήλωση ομοφυλόφιλης τρυφερότητας περνούσε από αυστηρό έλεγχο·
έτσι το έλλειμμα της αυθόρμητης και φυσικής συμπεριφοράς δεν επέτρεπε την
ειλικρινή

διερεύνηση

χαρακτήρων

και

συναισθημάτων.

Άλλοτε

χωρίς

τυμπανοκρουσίες (Θύματα ειρήνης MEGA, 1999) και άλλοτε με οργίλες αντιδράσεις
(Κλείσε τα μάτια, MEGA, 2002) η ερωτική ομόφυλη οικειότητα όχι μόνο υπονοείται
αλλά επιβεβαιώνεται/επικυρώνεται και οπτικά, ειδικά η φυσική αναπαράσταση της
αμοιβαίας επιθυμίας μεταξύ ανδρών: φιλί κατά τη σκηνή αποπλάνησης (Κλείσε τα
μάτια), σκηνή κρεβατοκάμαρας και τρυφερή αγκαλιά στο κρεβάτι (Ο άνδρας της
ζωής μου, Καινούργια σελίδα).
2. Σταθμοί και σημεία αναφοράς
Oι πρώτες διακριτικές αλλά και σαφείς εικόνες της ομοφυλοφιλίας ανάγονται στις
τηλεοπτικές μεταφορές θεατρικών και λογοτεχνικών έργων της κρατικής τηλεόρασης
κατά τη δεκαετία του ’70: στο μακρόβιο και εξαιρετικά δημοφιλές ανά την
επικράτεια Το Θέατρο της Δευτέρας (ΕΡΤ) προέχουν οι δραματικές και ενοχικές
εκφάνσεις που συνδέονται με την απολογητική διάθεση. Ο εμπαιγμός του
ομοφυλόφιλου από το κοινωνικό περιβάλλον καταγράφεται ως συγκρουσιακός και
(αυτο)καταστροφικός (Τσάι και συμπάθεια, 1953 του Ρόμπερτ Άντερσον [1976,
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Σταμάτης Χονδρογιάννης]) ή συνδέεται με το «Κακό» (Το πορτραίτο του Ντόριαν
Γκρέι του Όσκαρ Ουάιλντ [1980, Δημήτρης Ποταμίτης]).
Με την εμφάνιση (1989) και καθιέρωση της ιδιωτικής τηλεόρασης το συναφές
αναπαραστατικό πεδίο θα διευρυνθεί: σε μια πρώτη εκδοχή η δημοφιλής κωμική
εικόνα (Δέκα μικροί Μήτσοι, Οι απαράδεκτοι, Δύο ξένοι), αποδεικνύεται
ευθυγραμμισμένη, ως αντιδάνειο, με την ιδεολογία της κινηματογραφικής ελληνικής
κωμωδιογραφίας (δεκαετία ’60) γύρω από την ετερότητα, ενώ η βία, η απόρριψη και
ο οίκτος συνοδεύουν τόσο τις κινδυνολογικές και στερεοτυπικές αναπλάσεις
υποθέσεων του αστυνομικού δελτίου σε δημοφιλείς σειρές αυτοτελών επεισοδίων
(Τμήμα Ηθών, Η ανατομία ενός εγκλήματος, 10η εντολή), σε σαπουνόπερες (Χαραυγή,
Η συμφωνία της σιωπής) όσο και στις διασκευές σημαντικών μυθιστορημάτων της
ελληνικής λογοτεχνίας (Το τρίτο στεφάνι [ΑΝΤ1, 1995] του Κώστα Ταχτσή και Η
χαμένη άνοιξη [ΕΤ1, 1995] του Στρατή Τσίρκα).
Για την ανίχνευση της στερεοτυπίας και των «ρωγμών» της στις τηλεοπτικές
εικόνες του ομοερωτισμού δεν μπορούμε παρά να μελετήσουμε, κατά πρώτον, τη
σεναριακή (χαρακτήρες/περιβάλλοντα) αντιπροσώπευση της ομοφυλοφιλίας και,
κατά δεύτερον, τους ερμηνευτικούς κώδικες που επιλέγει να ενεργοποιήσει ο
ηθοποιός όταν καλείται να υποδυθεί συναφείς, «ιδιωματικής τυπολογίας», ρόλους.
Με αφετηρία τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ’90 και σε πολλές εκπομπές, στην
prime time ζώνη προβολής ή κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, επιχειρείται μια άνευ
αποκλεισμών παρουσίαση χαρακτήρων που αντικατοπτρίζουν το ευρύ πεδίο των
ρόλων που οι ομοφυλόφιλοι αρχίζουν να εκφράζουν στην ελληνική κοινωνία.
Πρόκειται για μια χειρονομία όπου αντανακλάται η διάθεση μετάβασης από την
κινδυνολογική παραχάραξη προς μια ειλικρινέστερη ποικιλομορφία. Σε παραλληλία,
μάλιστα, με τις μετρημένες διεκδικήσεις των γκέι κοινοτήτων σε θεσμικό και
κοινωνικό επίπεδο, την πλατύτερη, σε σχέση με το παρελθόν, αναγνώριση αλλά και
τη διεύρυνση των επιπέδων κοινωνικής ανοχής. Ενώ, κατά τη δεκαετία του ’90, η
πλοκή στις περισσότερες τηλεοπτικές κωμικές σειρές οριζόντιου και κάθετου
προγραμματισμού (Παπαθανασόπουλος 2000: 151), οργανώνεται, με άξονα τα δύο
καθιερωμένα σεναριακά μοτίβα, της συγκατοίκησης και του οικογενειακού βίου,
αναγνωρίζεται η συγκαλυμμένη ειλικρίνεια στα πορτρέτα των ομοφυλόφιλων
χαρακτήρων σε κωμικές σειρές (Οι απαράδεκτοι, Δύο ξένοι) και σε σαπουνόπερες·
κρυμμένοι μεν αλλά και σε κοινή θέα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των τηλεοπτικών
προγραμμάτων φαίνεται να δίστασαν απέναντι στην αντιπροσώπευση των
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αποκαλυπτικών εκφράσεων του ομοφυλόφιλου έρωτα, όπως, ανάλογα, οι τηλεθεατές
παρανόησαν πολλές εκφράσεις αγάπης, εκλαμβάνοντάς τις ως χειρονομίες στα όρια
της φάρσας ή της σάτιρας.
Οι παρθενικές τηλεοπτικές εικόνες του ομοερωτισμού αντιπροσωπεύουν την
παραδοσιακή οθωμανική παιδεραστία και ανάγονται στα πρώτα μεταπολιτευτικά
τηλεοπτικά χρόνια: στη διασκευή από τον Βασίλη Γεωργιάδη του πολύκροτου
μυθιστορήματος (1954) του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώνεται
παρακολουθούμε τη σχέση αγάπης του Αγά (Γιάννης Αργύρης) με το γιουσουφάκι
του· αγάπη που θα αποκαλυφθεί σε όλο της το μέγεθος με το θρήνο που ακολουθεί τη
δολοφονία του άνηβου αγοριού (Τζένη Φωτίου) και την εκδικητική μανία του
οθωμανού αξιωματούχου επί δικαίων και αδίκων. Το ρόλο του «όμορφου
στρουμπουλού τουρκόπουλου» καλείται να ερμηνεύσει γυναίκα ηθοποιός (Τζένη
Φωτίου), με έκτυπο τον αμφίφυλο φυσιογνωμικό καθορισμό. Στην τηλεοπτική
διασκευή της νουβέλας Λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη, οι αποκαλυπτικές εικόνες
από τις μεσοπολεμικές φεμινίστριες εγγράφονται στο γενικότερο αισθαντικό κλίμα: η
αέρινα

κομψή

παρουσία

της

Ελεονώρας

Σταθοπούλου

(Βίργκω)

στον

πρωταγωνιστικό ρόλο έρχεται να σταθεί ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του
ερωτικού της ενδιαφέροντος, την κοντοκουρεμένη και με κοστούμι α-λα γκαρσόν
Καίτη και τον κομψό αρχιτέκτονα Παύλο (Γιάννης Ζαβραδινός). Στην αμμουδιά του
Πόρου, οι φιλομόφυλοι γυναικείοι πόθοι εκφράζονται με την επιστράτευση μιας
ποιητικής γλώσσας («ακόλουθες της Κύπριδος»), τη γυναικεία σύμπνοια έναντι του
ανδρικού ζυγού και τα κοινά ενδιαφέροντα (η συναίνεση της Βίργκως έχει ως
πρόσχημα την προετοιμασία απαγγελίας των χορικών για τις «Δελφικές Εορτές»).1
Η διερεύνηση του ομοερωτισμού στην ποίηση του Καβάφη και του Λαπαθιώτη
λαμβάνει το σχήμα της βιογραφικής πληροφορίας ή εκφράζεται ως διαλεκτική
1

Ανάλογα, στο 10 (2007, Πηγή Δημητρακοπούλου) η γυναικεία τρυφερότητα, ως αντίρροπο στον
ανδρικό φαλλοκρατισμό, τη μοναξιά και την έλλειψη κατανόησης, έρχεται να εγγραφεί ως αισθησιακό
στιγμιότυπο στα όρια μιας ερωτόμορφης αλληλεγγύης. Λογοτεχνικής καταγωγής είναι και τα
ομοκοινωνικά γυναικεία περιβάλλοντα που συναντάμε, σε παρελθόντα χρόνο, στη
«λαγγεμένη ανατολή» του Χατζημανουήλ (1984, Γιάννης Σμαραγδής) και στην πανσιόν της
Ιερουσαλήμ στις Ακυβέρνητες πολιτείες (1985, Ροβήρος Μανθούλης). Αναπαραστάσεις λεσβιακών
σχέσεων εντοπίζονται σε αυτοτελή επεισόδια αστυνομικών σειρών: Καθαρτήριο: Η ανατομία ενός
εγκλήματος (1993, Τάκης Σπετσιώτης), Ανήθικη σχέση: Τμήμα Ηθών (1993, Βασίλης Τσελεμέγκος) και
Στον αστερισμό του σκορπιού: Έρωτας και πάθος (1994, Κωστής Τσώνος). Στο πρώτο οι εικόνες
ψυχολογικής και σωματικής βίας περιγράφονται εντός ενός ομοκοινωνικού «περιβάλλοντος
απαγόρευσης», ενώ τα επόμενα αυτοτελή επεισόδια ακολουθούν τους αφηγηματικούς τρόπους του
είδους των sexploitation ταινιών (με πρόσφατη, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, την επιτυχία του
χολιγουντιανού αστυνομικού θρίλερ Βασικό ένστικτο).
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έκφραση μεταξύ απόκρυψης/αποκάλυψης, και, σπανιότερα ως σχολιασμός των
ψυχολογικών, πολιτικών και ηθικών επιπτώσεων της ομοφυλοφιλίας (Κυριακός
2012). Ο μορφότυπος του δανδή, σταθερή παρουσία στο κινηματογραφικό σύμπαν
(Στην αναπαυτική μεριά, 1981 και Μετέωρο και σκιά, 1985) του Τάκη Σπετσιώτη θα
μετοικήσει στους τηλεοπτικούς δέκτες: στους εκλεπτυσμένους εστέτ κοσμικούς
λογοτέχνες στα αφιερωματικά δραματοποιημένα ημίωρα της σειράς Οι ποιητές μας
(Ναπολέων Λαπαθιώτης, 1982 & Με τον κύριον Τέλλον Άγρα, 1983) και στην
τηλεοπτική μεταφορά (1987) του καβαφικού διηγήματος Εις το φως της ημέρας, που
έχει ως υφολογική δεσπόζουσα τoν διακριτικό ομοερωτισμό και την ατμοσφαιρική
αινιγματικότητα (Σπετσιώτης 2007: 46-47). Αφενός συναντάμε το τελετουργικό και
το gestus μιας καλλιτεχνικής κοινότητας ευρωπαϊζόντων νέων και, αφετέρου,
επιβεβαιώνονται οι φιλοδοξίες ιστορικής εμβάθυνσης στην υποκουλτούρα της
μεσοπολεμικής ομοφυλόφιλης κοινότητας, με την ανάπλαση του κοινωνικού και
πολιτικού

περιβάλλοντος

των

ποιητών. Στην

πρώτη περίπτωση,

μάλιστα,

ενεργοποιούνται το επιτηδευμένο στήσιμο, η υπερβολική φιλοκαλία, η υπογράμμιση
κατά την εκφορά του λόγου. Ακόμη και αν στην αφήγηση της διασκευής του
καβαφικού διηγήματος δεν εμφανίζονται ανοιχτά ομοφυλόφιλοι χαρακτήρες, ο
Σπετσιώτης δημιουργεί ένα εμφανώς ομοερωτικό κλίμα το οποίο καλείται να
συντάξει με ανοίκεια τρομώδη περιβάλλοντα όπου προέχει η εμφάνιση φαντασμάτων
σε μεσημβρινούς χρόνους. Ο άγνωστος «άλλος» γίνεται επιθυμητός: ο έμφοβος και
κάθιδρος, ημίγυμνος στα λευκά σεντόνια Αλέξανδρος (Γιώργος Κέντρος) δέχεται
στην κλειδωμένη κρεβατοκάμαρά του τις επισκέψεις ενός κινηματογραφημένου σε
κεκλιμένο πλάνο επίφοβου ξένου (Μιχάλης Κοπιδάκης). Αυτός, ως φασματικός, σε
γλώσσα καθαρεύουσα, με εκφορά λόγου επιτηδευμένη και στυλιζαρισμένο παίξιμο,
αναφέρεται στον έκλυτο βίο του πρωταγωνιστή, ενώ ορισμένες φράσεις που
απευθύνει αποκτούν μια «αλλόκοτη» βαρύτητα. Παρότι δεν απουσιάζουν οι
μελαγχολικές και κομψές γυναίκες, τα περιβάλλοντα είναι κυρίως ανδρικά: παρέες
κομψευόμενων νεαρών,

ανατολίτες

άνδρες που

ερωτοποιούνται,

αρσενικές

οικειότητες. Παράλληλα σε επίπεδο συμβολικών χειρονομιών φετιχοποιείται, ως
επαναλαμβανόμενη τομή στις

αφηγηματικές

υποενότητες,

το

τελετουργικό

λύσιμο/δέσιμο της «ρόμπας δωματίου» που αναδεικνύει τον γυμνό ανδρικό κορμό.
Η έντονη ομοερωτική αίσθηση που αναδύεται από τον καλλιτεχνικό κόσμο του
ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη ανακαλείται και αξιοποιείται ως εικονοπλαστική
έκφραση στην τηλεοπτική σαρανταπεντάλεπτη παραγωγή Αθήνα. Τρεις επισκέψεις
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στην Ακρόπολη (ΕΡΤ1, 1983) του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Οι συγκεκριμένες
εικονογραφικές αναφορές στους (εποχούμενους) νεαρούς άνδρες με τα φτερά
αγγέλου και στα ένστολα αρσενικά μιας ακολουθίας από ευρέως γνώριμους πίνακες
του Γιάννη Τσαρούχη συνδυάζονται με το «άρωμα εποχής» που φέρουν ορισμένες
ενότητες της σεναριακής αφήγησης που συνυπογράφει ο Κώστας Ταχτσής
(αποσπάσματα από το διήγημα Η γιαγιά μου η Αθήνα).
Πριν

ο

Γιάννης

Δαλιανίδης

στο

Τρίτο στεφάνι

(1995), ο

Γιάννης

Διαμαντόπουλος στα Θύματα ειρήνης (1999), ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο
Κλείσε τα μάτια (2002) και ο Αλέξανδρος Ρήγας στο Το κόκκινο δωμάτιο (ΑNT1,
επεισόδιο Καινούργια σελίδα) μεταφέρουν επιλεκτικά, από τα μέσα της δεκαετίας του
’90, ιδιωτικές στιγμές ανδρικών ζευγαριών στους τηλεοπτικούς δέκτες, σε
προγενέστερες περιόδους οι άνδρες σπάνια εμφανίζονται ως ομοφυλόφιλοι με την
κοινωνικοπολιτιστική αίσθηση του όρου: αποδεκτή έννοια ενός ομοφυλόφιλου ως
θετικός καθορισμός μιας συγκεκριμένης ταυτότητας και ενός τρόπου ζωής ο οποίος
προκαλεί τις παραδοσιακές σεξουαλικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των φύλων.
Βέβαια, ομοφυλόφιλες επιθυμίες (σειρά ενεργειών και ενσωματωμένη εμπειρία)
υφίστανται ακόμα και χωρίς το ομοφυλόφιλο σημαίνον (ως έννοια). Ειδικά όταν ο
(τηλεοπτικός/κινηματογραφικός) φακός ταυτίζεται με το εκστατικό (ανδρικό) βλέμμα
που θαυμάζει ή εξαίρει το κάλλος, τη δύναμη και τον ανδρισμό. Το ανδρικό
κορμί/παράστημα ως ανεξάρτητο εικονογραφικό θέμα αποδίδει την απελευθέρωση
μιας καλλιτεχνικής τάσης που σχετίζεται με την ομοφυλόφιλη έκφραση η οποία
αναγνωρίζεται, συχνά, να υπακούει σε close-up και στιλιζάρισμα στα όρια της
ναρκισσιστικής επίδειξης. Ο φακός αναδεικνύει το γνώριμο ως ανοίκειο,
καταγράφοντας το λίκνισμα, τη στάση και το βηματισμό των ανδρικών σωμάτων·
ιδιαίτερα όταν εκφράζουν την ερωτική πρόκληση μέσα από το χορό, όπου, κατά τη
διαδικασία (συνήθως εορταστικό γλέντι), είναι επιτρεπτό άνδρες να κοιτάνε άλλους
άνδρες χωρίς να απoσταθεροποιούν την αρρενωπότητά τους. Σε γκρο πλαν και πλαν
αμερικέν, οι ωραίοι λοχαγοί (φετιχοποίηση του ένστολου ως εκφραστή της ρώμης)
και οι ρεμπέτες (γοητευτική μαγκιά του αποσυνάγωγου και περιθωριακού) αποτελούν
τους πυλώνες της ομοφυλόφιλης τηλεοπτικής έκφρασης: λευκά πουκάμισα και
λυμένες γραβάτες μυστακοφόρων ανδρών στις σέκτες των ρεμπετών, όπου
συνυπάρχουν αγαστά θαμώνες και χορευτές (Το μινόρε της αυγής, ET1, 1983)
ευρωπαϊκά κοστούμια και στρατιωτική στολή μετατρέπονται σε φετιχοποιημένους
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ενδυματολογικούς κώδικες της μεσοπολεμικής Αθήνας και της παροικιακής
κοσμοπολίτικης Αλεξάνδρειας (Εις το φως της ημέρας).
Στο πρώτο επεισόδιο από την τηλεοπτική διασκευή του πολύκροτου
μυθιστορήματος του Κώστα Ταχτσή Το τρίτο στεφάνι κάθε αναφορά στην
ομοφυλοφιλία αφορά μια δραματική κορύφωση και σημαίνεται με την καλλιέργεια
ενός κλίματος αναμονής, απειλής και ανησυχίας: παρά τη σωρεία των ομοφυλόφιλων
αναφορών (πρώτο επεισόδιο) αναγνωρίζουμε την αμηχανία του ανείπωτου και το
ομοφοβικό υβρεολόγιο. Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο Δαλιανίδης
απέναντι στις άσχημες γεροντοκόρες, ανέραστες θεούσες, γριές, γαλιάντρες γυναίκες,
κινηματογραφεί (κοντινά και μεσαία πλάνα) αρσενικά στην ακμή τους: προπετή και
αιδήμονα, ευγενικές φυσιογνωμίες και εύθραυστους ηδονόφιλους, ευθυτενείς και
γυμνασμένους ένστολους γόητες.
Σε άλλες παραλλαγές συναντάμε τη μάτσο εκδοχή του μυστακοφόρου
νεοέλληνα,

έτσι

όπως

την

έχει

(και

υπονομευτικά)

επεξεργαστεί

στη

δραματουργία/σεναριογραφία του ο Παύλος Μάτεσις με δραματοποιημένους φορείς
ενός βλέμματος θαυμασμού τα ανυμέναια ή έμπλεα ίμερων θηλυκά (Κυρία Αρσενία σ’
αγαπώ) και τους φωτογενείς μάγκες ρεμπέτες με την αυτοκαταστροφική αύρα και τη
μεσογειακή

αρρενωπότητα

στο

Μινόρε

της

αυγής.

Ελάσσονες

αλλά

αντιπροσωπευτικές αποτυπώσεις όπου η εικόνα του επιθυμητού άνδρα συναρμόζεται
με τη μυθολογία της ελληνικότητας αλλά και της αρρενωπότητας (λαϊκή μαγκιά,
σωματική ρώμη ως μορφή φυσικής ευλογίας, νευρώδης εμφάνιση και συμπεριφορά)
συναντάμε σε (νεανικές) σειρές με μετανάστες, αθλητές, ποδοσφαιριστές και
«μηχανόβιους»: ντυμένοι με στενά τζιν και εφαρμοστές μπλούζες, εκπέμπουν τη
βεβαιότητα του νάρκισσου (Θύματα ειρήνης), υπογραμμίζοντας τα περιγράμματα της
μυώδους διόγκωσης και γράμμωσης που αντανακλούν συγκεκριμένη αίσθηση του
ωραίου (Κλείσε τα μάτια και Είσαι το ταίρι μου). Στο Τμήμα Ηθών (1992-1995) η
αρρενωπή γοητεία των ζεν πρεμιέ (Ζαχαρίας Ρόχας, Φίλιππος Σοφιανός, Βλαδίμηρος
Κυριακίδης, Σωκράτης Αλαφούζος, Ανδρέας Ανδρεόπουλος) καταγράφεται ως
μοιραία για τους γοητευμένους ώριμους αξιωματούχους και ισχυρούς του χρήματος,
ενώ στον 3ο νόμο (Κρυμμένοι, το ανδρικό ζευγάρι των Αργύρη Ξάφη & Αντίνοου
Αλμπάνη) στροβιλίζεται σε ένα σαδομαζοχιστικό καταστροφικό εναγκαλισμό που
περιλαμβάνει και την παρενδυσία. Τέλος, η ερωτική οικειότητα ενός γκέι ζευγαριού
εμφανίζεται αποκαλυπτικά αλλά άνευ ηδονοβλεπτικών υπογραμμίσεων.
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3. Στερεοτυπία και ομοφοβία
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αυξάνεται η ορατότητα των ομοφυλόφιλων
χαρακτήρων στη μικρή οθόνη. Μένει να αναρωτηθούμε πόσο αυτή η αυξανομένη
συχνότητα εμφανίζεται συμβατή με την αποδοχή των συγκεκριμένων ομάδων και από
το τηλεοπτικό κοινό. Είναι αλήθεια ότι ο εντοπισμός και η ανίχνευση των
μηχανισμών του στιγματισμού και της δαιμονοποίησης των ομοφυλοφίλων λαμβάνει
τα χαρακτηριστικά απόδοσης κοινωνικής ευθύνης υπό μορφή κατηγορίας,
αξιοποιώντας εκείνα τα στοιχεία στη στάση ζωής τους τα οποία καθιστούν ευκρινή
την όποια διαφορά τους από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα. Συχνά, μάλιστα, η οπτική
γωνία κατά τη θεώρηση της ομοφυλόφιλης συνθήκης, καθορίζεται από την
εχθρικότητα και τον ερεθισμό της αποκρυπτόμενης απαγορευμένης επιθυμίας. Στην
πραγματικότητα, οι τηλεθεατές συντονίζονται στα κρατικά κανάλια της πολιτικής
«αλλαγής»

όχι

απαραίτητα

για

να

επιβεβαιώσουν

κραταιά

ομοφυλόφιλα

(ανεκδοτολογικά) στερεότυπα αλλά για να παρακολουθήσουν εναλλακτικές μορφές
κωμωδίας και δράματος όπου οι ομοφυλόφιλοι χαρακτήρες διανθίζουν επιμέρους,
κάποτε και κομβικά, στιγμιότυπα. Εφοδιασμένοι με πνεύμα αποδοχής πολλοί
σεναριογράφοι δραματικών σειρών επενδύουν, οχυρωματικά, τους ομοφυλόφιλους
χαρακτήρες με αναφορές σε παρόντα κοινωνικά θέματα. Τα πιο αξιόλογα δείγματα
αναφορικά με τις καταγραφές αρνητικών και θετικών αναπαραστάσεων του
ομοερωτισμού θα κατατεθούν κατά τη συγκεκριμένη φάση ως απότοκο και
τηλεοπτικό δείγμα της επιθυμίας για χειρισμό απαγορευμένων θεμάτων (Βαλούκος
2008: 102-105).
Όταν στις αρχές της δεκαετίας ’80, δρομολογείται η χαλάρωση ή κατάργηση της
προληπτικής λογοκρισίας στο πρώτο, κυρίως, κρατικό τηλεοπτικό κανάλι (ΕΡΤ),
ανατίθενται, επί διευθύνσεως ως Υπεύθυνου Προγράμματος του συγγραφέα Βασίλη
Βασιλικού, μια σειρά από δραματικές και κωμικές σειρές συνεχείας, με πρωτότυπα ή
διασκευασμένα από λογοτεχνικά κείμενα, σενάρια στην αφήγηση των οποίων
συναντάμε πρόσωπα και ομάδες (πολιτικές, κοινωνικές και σεξουαλικές) εξορισμένες
ή χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη αντιπροσώπευση στους τηλεοπτικούς δέκτες
αριστεροί εξόριστοι και επαναπατρισμένοι (Ουράνιο τόξο), επαναστατημένοι
λούμπεν προλετάριοι (Τα Λαυρεωτικά. Η μεγάλη απεργία) και αριστεροί φοιτητές (Η
αρχαία σκουριά), ναρκομανείς και ομοφυλόφιλοι (Η κάθοδος), αγαπητικοί ανδρών
(Ουράνιο τόξο), λαϊκές γυναίκες προς αναζήτηση επιθυμητού αρσενικού (Κυρία
Αρσενία σ’ αγαπώ) και εργαζόμενες μητέρες που διεκδικούν με μαχητική αξιοπρέπεια
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τη θέση τους σε ένα πατριαρχικό περιβάλλον (Άννα Χ.). Αυτή η αργή πορεία προς την
αποδοχή της διαφοράς δεν θα είναι εύκολη: κάθε χειρονομία χειραφέτησης θα πρέπει
να διαβεί τις συμπληγάδες μιας ομοφοβικής κοινωνίας, να παρακάμψει τις πολιτικές
επιταγές όπως σχηματίζονται από τις κομματικές ισορροπίες στις εκάστοτε διοικήσεις
των τηλεοπτικών καναλιών, να κάμψει την επιβεβλημένη κανονικότητα που
συσκοτίζει της αποκλίνουσες ταυτότητες. Εν γένει, ενώ η δεκαετία του ’80
εμφανίζεται ως μια δύσκολη και άμεσα ομοφοβική περίοδος λαϊκισμού, είναι και η
περίοδος κατά την οποία οργανώνονται συνέδρια για τη σεξουαλικότητα των
«μειονοτήτων» και, πολλαπλασιάζονται στον (ακόμη και σκανδαλοθηρικό) Τύπο,
δημοσιεύματα για τα έργα και τις ημέρες των τραβεστί, τη «διπλή (ή κρυφή) ζωή»
διάσημων ομοφυλόφιλων ανδρών του παρελθόντος και περιπτώσεις του αστυνομικού
δελτίου με δολοφονημένους ομοφυλόφιλους. Ως καθοριστικοί παράγοντες που
διαμορφώνουν το γενικότερο κλίμα και τις ειδικές συνθήκες θα πρέπει να
αναγνωρισθούν οι κατασταλτικοί κρατικοί μηχανισμοί που εδράζονται στα
καταστατικά της προληπτικής λογοκρισίας, η «περιφρούρηση της ηθικής και του
καλού γούστου», οι επικλήσεις για επέμβαση του εισαγγελέα, ο ρόλος, ακόμη και
υπονομευτικός, του «αστικού προοδευτικού Τύπου», η απαγόρευση προβολής στις
αίθουσες ορισμένων αποκαλυπτικών περί ετερότητας ταινιών.
Τα διαπιστευτήρια των νέων τηλεοπτικών καιρών δίδονται με δυναμικό τρόπο
κατά την εν λευκώ ανάθεση και προβολή μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας σειράς:
στην Κάθοδο (1983) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη, που
εμφανίζεται ως σύγχρονη μεταφορά των υπαρξιακών προβληματισμών του κλασικού
μυθιστορήματος

του

Φιόντορ

Ντοστογιέφσκι

Έγκλημα

και

τιμωρία

και

διαδραματίζεται στον ελληνικό υπό-κοσμο των νεολαιίστικων αναρχικών ομάδων της
δεκαετίας του ’80, εμφανίζεται, για πρώτη φορά άμεσα στους τηλεοπτικούς δέκτες
και σε «prime time» ζώνη, ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων ανδρών, ερμηνευμένο από
διαφορετικής γενιάς τυπίστες/καρατερίστες (Γιάννης Κανδήλας και Σπύρος
Μπιμπίλας). Την επομένη της προβολής (4 Ιανουαρίου 1983) του πρώτου επεισοδίου
της Καθόδου διαβάζουμε, στην πρώτη, μάλιστα, σελίδα της μεγάλης κυκλοφορίας
συμπολιτευόμενης εφημ. Τα Νέα, περιγραφές που ερεθίζουν το θυμικό του θεατή:
«[παρακολουθούμε] και το νεαρό που εκπορνευόταν ομοφυλοφιλικά και το
γυαλιστερό μαχαίρι που παραστατικότατα καρφώθηκε στην πλάτη του γέροντα
ομοφυλόφιλου προστάτη και το σε ρυθμό ρελαντί στριπ-τιζ του απελπισμένου εραστή
και τα αργύρια της αιματοβαμμένης ληστείας και τους κάθε λογής και σχήματος
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έρωτες των ηρώων». Η προγραμματική πρόθεση του Γιώργου Μιχαηλίδη να
παρουσιάσει ένα ιστόρημα για τους περιθωριακούς της εμπορίας και χρήσης
ναρκωτικών μέσα από την αντίσταση, το έγκλημα και την κάθαρση ταράζει τα
λιμνάζοντα τηλεοπτικά ύδατα. Σ’ αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξενίζουν οι
προγραμματικά μη «θετικές εικόνες» στις αναπαραστάσεις του κοινωνικού
περιθωρίου. Ειδικά όταν στις παρουσιάσεις της τηλεοπτικής αφήγησης οι
ομοφυλόφιλοι ως κοινωνική ομάδα αλλά και εν γένει ο ομοερωτικός πόθος θα
συνδυαστούν με σειρά επίμαχων σημείων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την
ασυδοσία και βία της αστυνομίας, την ενδοφλέβια ένεση με ναρκωτικά και τις
βωμολοχίες, ενώ, ταυτόχρονα, θα καταγραφούν συμπεριφορές από κοινωνικές
ομάδες που ο Τύπος και το τηλεοπτικό κοινό αποκαλούν «αναρχικούς»,
«χασικλήδες», «μηχανόβιους».
Έτσι πυκνώνουν οι περιγραφικές ενδείξεις της ομοσεξουαλικότητας (κινήσεις,
εκφράσεις, στάσεις, ενδυμασία), όσο και τα περιβάλλοντα που (κατα)μαρτυρούν την
ομοφυλοφιλία. Πρόκειται για πολιτισμικές φόρμες σχεδιασμένες να δείχνουν όσα ένα
άτομο από μόνο του δεν καταδεικνύει. Έτσι καταγράφονται σύνθετες και
ενδιαφέρουσες αλλά σαφώς απορριπτικές εικόνες που εντάσσονται σε κλίμα
ηδυπάθειας, ενώ, συχνά, αναγνωρίζεται η καταγγελτική ρητορεία ως ψηφίδα ενός
παρακμιακού κλίματος με στιγμιότυπα θωπείας συνδυασμένα με τη βία, την
απόρριψη και το θάνατο. Ο απεχθής και εγκληματικός κόσμος του τοκογλύφου
Αργυριάδη στην Κάθοδο καταγράφεται σε μια ηδονική και εφιαλτική ατμόσφαιρα:
«πλάνα διαμέσου» (καθρέφτες με περίτεχνες κορνίζες) και κοκεταρία στον
ενδυματολογικό κώδικα, γκρο πλαν παραμορφωμένων προσώπων και βλέμματα
πόθου με σημασία, ματωμένο φαλλικό μαχαίρι, γκέι πορνό περιοδικά και
«τσιγαράκι».

4. Τυπολογία και παραλλαγές
Οι τηλεοπτικές εικόνες ενέχουν αναμφισβήτητη πολιτική δυναμική, ειδικά όταν η
κατ’ εξακολούθηση και συστηματική παρουσίαση στον κινηματογράφο μιας
κοινωνικής ομάδας πραγματοποιείται δι’ ενός και μόνο (αντιπροσωπευτικού;) μέλους
της που μοιάζει να μιλά υπέρ ή εκ μέρους της. Ως βασική αρχή που διέπει τη
μυθοπλασία των ταινιών θα πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι αποκλίνοντες
είναι απορριπτέοι στην πατριαρχική ετεροσεξουαλική, ελληνική κοινωνία και
απολογητικοί για τις προτιμήσεις τους απέναντι στην κυρίαρχη σεξουαλική
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ιδεολογία. Κατά τη δεκαετία του ’80 το κινδυνολογικό πνεύμα και ο στιγματισμός
των ομοφυλόφιλων σχέσεων στον λαϊκό κινηματογράφο μοιάζει όχι μόνο να
αναπαράγει γνώριμα απορριπτικά σχήματα αλλά και να τα υπογραμμίζει: η απαξίωση
φτάνει στον εκχυδαϊσμό, όπως βεβαιώνεται από τη θέαση δημοφιλών, ως επί το
πλείστον, ταινιών σκηνοθετών του εμπορικού κυκλώματος παραγωγής και διανομής.
Πρόκειται για σχηματικές αναπαραστάσεις που παθολογικοποιούν, στιγματίζουν και
δαιμονοποιούν τους ομοφυλόφιλους, οι οποίες, ως απλουστευτικές στις γενικεύσεις
τους, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και να κολακεύουν κάθε απορριπτικό βλέμμα
απέναντι στην ομοφυλοφιλία από τους εν δυνάμει θεατές. Οι τίτλοι των αυτοτελών
επεισοδίων ή των τηλεοπτικών σειρών είναι ενδεικτικοί: τα εγκλήματα (αυτοδικία εις
βάρος δολοφόνου ομοφυλόφιλου) πραγματοποιούνται «εν βρασμώ ψυχής» και «καθ’
οδόν». Η κοινωνία είναι σε «κάθοδο», οι βιαστές «σκληρά καρύδια», τα
περιβάλλοντα βρίσκονται «στο βυθό», οι ομοφυλόφιλοι παραμένουν «εκβιαστές» και
«κρυμμένοι», σε μια «ατέλειωτη νύχτα». Είναι δυστυχισμένοι, ενοχικοί και
απολογητικοί, είτε ως θύματα είτε αραιότερα ως τραγικοί θύτες. Οι σχέσεις που
συνάπτουν δεν μπορεί παρά να είναι «ανήθικες σχέσεις». Στον αντίποδα και σε όψιμο
χρόνο, οι γκέι συγκαταλέγονται και στα «υπέροχα πλάσματα» ή τολμούν να
απευθυνθούν «στον άνδρα της ζωής τους», αιτούμενοι μια «μοντέρνα οικογένεια» ή
προπονώντας την «Εθνική Ελλάδος». Παράλληλα μπορούμε να υποψιαστούμε μια
τείνουσα προς το ρεαλιστικό αποτύπωση της ιδιολέκτου ενός κύκλου της
ομοφυλόφιλης υποκουλτούρας κάθε εποχής που επιτρέπει την παραγωγή κειμένων
κουλτούρας που αναπαριστούν εν γένει την ομοσεξουαλικότητα. Είτε πρόκειται για
επιστημονικούς όρους είτε για καθημερινές εκφράσεις που αποδίδουν την
ομοφυλόφιλη συνθήκη αναδεικνύεται ένα ευρύ γλωσσικό φάσμα που υπονοεί ή
παραπέμπει στην ομοφυλοφιλία ακόμη και ως άμεσα υβριστικός λόγος. Ανάλογα με
τα περιβάλλοντα που διαδραματίζεται η τηλεοπτική σειρά (οικογένεια, σωφρονιστικά
ιδρύματα, κρατητήρια Τμήματος Ηθών) και τα συμφραζόμενα (αποκάλυψη
σεξουαλικών προτιμήσεων, απόδοση ευθυνών), όταν πια έχουν παραμεριστεί τα
αποσιωπητικά και οι γενικόλογες περιφράσεις, ο θεατής ακούει λέξεις όπως:
«τοιούτος», «ντιγκιντάγκας», «κίναιδος», «συκιά», «πούστης», «κολομπαράς»,
«παιδεραστής», «αρσενοκοίτης», «ομοφυλόφιλος», «ενεργητικός» και «παθητικός»
«γκέι», «αδελφή», «αδελφούλα», «αδελφάρα», «από τις άλλες», «ανδρογυναίκα»,
«λεσβία», «τζιβιτζιλού», «τριβάδα».
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Ως δευτερεύοντες χαρακτήρες, οι ομοφυλόφιλοι/λεσβίες έχουν γνώριμες
αφηγηματικές λειτουργίες: αξιοποιούνται, πρωτίστως, ως έμπιστος φίλος μιας
γυναίκας και ως απειλητική και επιθετική προσωπικότητα. Αλλά, ακόμη και όταν
αναφερόμαστε σε κεντρικούς χαρακτήρες, δεν απουσιάζουν οι στερεοτυπικές
αφηγήσεις: α) η σύγκρουση ανάμεσα σε μια λεσβία και έναν ετεροφυλόφιλο άνδρα
για τη διεκδίκηση μιας σεξουαλικά μη διαμορφωμένης γυναίκας, β) αφηγήσεις που
ολοκληρώνονται με βία, φόνο ή αυτοκτονία, γ) φαταλιστικά εφήμερος χαρακτήρας
μιας ομοφυλόφιλης σχέσης, διαβρωμένος από βαθύ αίσθημα μελαγχολίας. Ενδέχεται
όλα τα παραπάνω να μην παρουσιάζονται μέσα από ευθείες οπτικές καταγραφές ή
δραματικούς χαρακτήρες: τότε διάλογοι και αφηγήσεις αποκτούν δραματική
πυκνότητα, ειδικά όταν οι αμφιβολίες και οι αποκαλύψεις ότι ένας χαρακτήρας είναι
γκέι γίνονται χωρίς βίαιες συγκρούσεις, υπογραμμίσεις και ρητορικές κατακλείδες
νουθεσίας.
Οι ομοφυλόφιλοι εμφανίζονται ως θύματα ή δολοφόνοι σε κάθε αφηγηματικό
σχέδιο στα αυτοτελή επεισόδια των αστυνομικών και δικαστικών σειρών Η ανατομία
ενός εγκλήματος (ΑΝΤ1), Τμήμα Ηθών (ΑΝΤ1), Οι αγνοημένοι (ΑΝΤ1), Κόκκινος
κύκλος (ALPHA), 10η εντολή (ALPHA) και Ο 3ος νόμος (MEGA). Οι
προσωπικότητες, οι τύποι και οι καρικατούρες ομοφυλοφίλων, έτσι όπως
παρουσιάσθηκαν στην τηλεοπτική οθόνη, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από τα ένοχα
μυστικά που θέτουν σε κίνδυνο καριέρες μέχρι τους ταραγμένους ψυχολογικά ήρωες
που μελαγχολικοί και μοναχικοί, επιδίδονται στη μάταιη αναζήτηση της αγάπης. Οι
ομοφυλόφιλοι εμφανίζονται συχνότερα ευαίσθητοι και απροσάρμοστοι, συνδεδεμένοι
με αισθήματα απόγνωσης και αυτοκαταστροφικές ενέργειες που οδηγούν στο θάνατο.
Ανάμεσα στους «δολοφόνους των άκρων» που παρακολουθεί το τηλεοπτικό κοινό σε
αυτοτελείς αστυνομικές ιστορίες (Εν βρασμώ ψυχής και Καθ’ οδόν, Τιμωρία και Η
τελευταία παράσταση, Ατέλειωτη νύχτα και Κρυμμένοι) εντοπίζουμε, αφενός, τον
διαταραγμένο ψυχισμό και το κοινωνικό βάρος του ομοφυλόφιλου θύτη και,
αφετέρου, το ομοφοβικό μίσος που εξοντώνει το ευπαθές στη βία θύμα. Από την
άλλη, αξιοπρόσεκτη είναι η σύνδεση της παρενδυσίας και της παραστασιμότητας του
φύλου με τη σύγχυση και την αυτοκαταστροφικότητα (Ο συλλέκτης, Η τελευταία
παράσταση, Ο τελευταίος καστράτο, Ατέλειωτη νύχτα, Κρυμμένοι), το θάνατο και την
αναζήτηση του ωραίου εκπορνευόμενου εραστή (Η τελευταία παράσταση). Όπως και
στην πολύκροτη, βραβευμένη και εικονογραφικά ταινία-πρότυπο του Γιώργου
Κατακουζηνού Άγγελος (1982), οι σεναριακές αφηγήσεις στις εν λόγω σειρές
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εμφανίζονται εμπνευσμένες από υποθέσεις του αστυνομικού δελτίου: ιστορίες που
συνθέτουν τις ισχυρές ως προς την επίδρασή τους «εικόνες της θλίψης» κατά την
περιγραφή της ομοφυλόφιλης συνθήκης, όπως αυτή περιγράφεται στα κοινωνικά
συμφραζόμενα του αθηναϊκού κέντρου των αρχών της δεκαετίας του ’90. Πέρα από
τα αισθήματα της ενοχικής απώθησης και τους φόβους μιας ευπρόσβλητης σε
εκβιασμούς ομάδας, το (μικρο)αστικό τηλεοπτικό κοινό εξοικειώνεται αφενός με την
ιδιόλεκτο των γκέι και αφετέρου με τις (συγκρατημένα ομοφοβικές) προσβλητικές
εκφράσεις: κοντά σε χαζοχαχανητά, αμήχανα πειράγματα και κακαρίσματα πνιχτού
γέλιου,

οι

«αγοραίοι

τοιούτοι»,

ως

«σεξουαλικά

αξιοπερίεργα»

που

«εμπορευματοποιούν το βίτσιο, αποκαλούνται «τρίτο φύλο».
Στα 1992, κατά την πρώτη φάση της ιδιωτικής τηλεόρασης, ο δημόσιος χώρος
παρουσίασης

της ομοφυλοφιλίας

πρωτοσημαίνεται με την

περιγραφή της

ατμόσφαιρας ενός gay/lesbian bar που μετατρέπεται σε χώρο συνομωσίας (Τμήμα
Ηθών) και, συνακόλουθα, αποκτά τις διαστάσεις ενός φυτώριου όπου κάθε δράση
των θαμώνων του απειλεί την κοινωνική συνοχή· ακόμη αντιπροσωπευτικότερα, η
δράση ανοίγεται σε δημόσιους χώρους, τοπόσημα (landmarks) της ερωτικής
ομοφυλόφιλης ανησυχίας: έτσι καταγράφονται κομβικά σημεία σε λαϊκές πιάτσες,
δρόμους και πλατείες αλλά και ενός νέου αστικού κόσμου («Γκάζι»). Τα
συγκεκριμένα τοπόσημα αποτελούν έκφραση της πίστης ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν
μυστικούς κώδικες και συγκεκριμένους χώρους συνάντησης υπό το προσωπείο μιας
«κανονικής» κοινωνικής ζωής. Παράλληλα, επεισόδια βίας και εγκλήματος
εντοπίζονται και στα επιθετικά προς το διαφορετικό περιβάλλοντα των κλειστών
κοινωνιών της επαρχιακής ελληνικής επικράτειας: Εν βρασμώ ψυχής, Καθ’ οδόν και
Κρυμμένοι. Περιβάλλοντα αναγκαστικής συμβίωσης (σωφρονιστικό ίδρυμα, φυλακή,
στρατός) αναδεικνύονται σε προνομιακούς τόπους για τη γένεση ή την υπόθαλψη
ερωτικών σχέσεων (Τα σκληρά καρύδια), ενώ στα «τυφλά σημεία» της επιτήρησης
αναπτύσσονται περίπλοκες τελετές ταπείνωσης και παραπλάνησης μεταξύ των
ιδρυματοποιημένων νεαρών. Συχνά το «ομοφοβικό βλέμμα» και το οπτικό πεδίο της
ομοφοβίας επιβεβαιώνονται κατά την αξιοποίηση εκείνων των μεθόδων που
διασφαλίζουν την ετερομαλότητα ως σταθερό σύστημα αναφοράς: σε σεναριακό
επίπεδο ενδέχεται αυτό το βλέμμα να λαμβάνει τις λεκτικές και εικονογραφικές
αποτυπώσεις ενός εσωτερικευμένου αισθήματος ενοχής και άρνησης. Πιο σύνθετες,
σε παραλλαγές και λεπτομέρειες, αναδεικνύονται οι αναπαραστάσεις του ώριμου
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ομοφυλόφιλου άνδρα ως δολοφόνου και ακολουθούν εκείνες του ομοφυλόφιλου ως
θύμα δολοφονίας και ως θύμα εκβιασμού.

5. Gay Gestus
Από την αφετηρία της δεκαετίας του ’90 η εμφάνιση των ομοφυλόφιλων χαρακτήρων
σε κωμικές σειρές γίνεται συχνότερη και σταδιακά πολυπλοκότερη αν τεθεί ως
κριτήριο η υπονομευτική αξιοποίηση και ανατροπή των στερεοτύπων. Βέβαια, όπως
εν συνόλω η τηλεοπτική παρουσία των ομοφυλόφιλων μένει δέσμια στο
επιβεβλημένο στερεότυπο του τηλεοπτικού είδους, έτσι και οι δραματουργικές
συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζονται οι ομοφυλόφιλοι τύποι στην τηλεόραση δεν
μας αιφνιδιάζουν: είτε είναι άμεσα συναρτώμενες από τα συγκεκριμένα επαγγέλματα
υπηρεσιών που ασκούν (κομμωτής, καμαριέρης, μόδιστρος, αισθητικός) είτε, ως
φιλότεχνοι και σκηνοθέτες, οι χαρακτήρες ευρίσκονται σε μια ιστριονική διαταραχή
της προσωπικότητας που εκφράζεται με καμποτινισμούς, υπερτονισμένη την
έκφραση των συγκινήσεων, ματαιοδοξία, φιλαρέσκεια και συναισθηματική αστάθεια.
Από την αναπαράσταση των ομοφυλοφίλων στην τηλεοπτική κωμωδία ελλείπει η
αυθεντικότητα· την αντικαθιστούν η στερεοτυπία (cliché) και το τετριμμένο (déjàvu). Επιχειρώντας να ανιχνεύσουμε την κοινοτοπία στην ομοφυλόφιλη κατάσταση,
συναντάμε τον αξιογέλαστο και άκακο κίναιδο, την «φτερού», τη «συκιά» της
ελληνικής φαρσοκωμωδίας (Διαμαντάκου 1998: 76-78)· έναν τύπο εναρμονισμένο με
τις συλλογικές παραστάσεις που κυκλοφορούν στην ανθρώπινη κοινότητα, ο οποίος
στην περισσότερο αποδεκτή τηλεοπτική έκφανση, θα εκφραστεί από εκθηλυμένους,
εκκεντρικούς και χαρωπούς άνδρες, έτοιμους να εξακοντίσουν κακεντρεχή σχόλια,
υπονομεύοντας δια της ειρωνείας παγιωμένες καταστάσεις που φαίνεται να μην
εγκρίνουν

(Κυριακός

2001:

71).

Άμεσοι

πρόγονοι

των

συγκεκριμένων

αναπαραστάσεων υπήρξαν τα σκηνικά μοντέλα του φιλάρεσκου και κοκέτη άντρα
που αντέγραφε τα ευρωπαϊκά αστικά ήθη, προκειμένου να παρουσιάζεται
εκλεπτυσμένος, πολιτισμένος και ευγενής. Η είσοδος της κωμικής εκδοχής
συντελείται από τα πρώτα σήριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης: πρώιμα με την φαρσική
παρενδυσία των ερωτικών περιπλοκών στις Τρεις χάριτες (1991) αλλά, κυρίως, με
δημοφιλείς (και μακρόβιες) σειρές που θέλουν να επικαλούνται ένα νέο φιλελεύθερο
πνεύμα «αποδοχής» και «ανεκτικότητας»: Οι απαράδεκτοι (1991) και Δέκα μικροί
Μήτσοι (1992). Οι ευρέως διαθέσιμες, λόγω υψηλής τηλεθέασης, εικόνες
προέρχονται, επίσης, από τα κωμικά οικογενειακά σήριαλ του Χάρη Ρώμα (στον
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Ant1), τα κοσμοπολίτικα ανάλογα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (στο MEGA) και
τις σειρές που συνυπογράφουν οι Αλέξανδρος Ρήγας & Δημήτρης Αποστόλου, ενώ το
camp χιούμορ, με τις ποιοτικές του κλιμακώσεις, ορίζεται από τις σεναριογραφικές
απόπειρες ανθρώπων που επιδόθηκαν και στο σκηνικό είδος της επιθεώρησης: Λάκης
Λαζόπουλος, Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου, Δήμητρα Παπαδοπούλου,
Αλέξανδρος Ρήγας και Δημήτρης Αποστόλου.
Χαρακτηρολογικές συμπεριφορές και ερμηνευτικοί κώδικες των ηθοποιών, έτσι
όπως οργανώνονται στην ιδιόλεκτο, την κινησιολογία, την επαγγελματική
δραστηριότητα, τη σεξουαλική ζωή και τη συναναστροφή με τη γυναίκα,
αποδεικνύουν είτε την απουσία πρωτοτυπίας και την υιοθέτηση ενός μοντέλου
αναγνωρίσιμου από το αρνητικά προκατειλημμένο περί την αποδοχή της διαφοράς
κοινό είτε περιορισμένης έκτασης ανατρεπτικές παραλλαγές του κυρίαρχου
μοντέλου. Στα ιδιωτικά κανάλια και από τη δεκαετία του ’90, σε αυτοτελή επεισόδια
κωμικών ή απλά χιουμοριστικών σειρών, αναπαράγεται σταθερά το κάτωθι
σεναριακό σχήμα: ένας ετεροφυλόφιλος χαρακτήρα εμφανίζει προβλήματα αποδοχής
κάποιου άλλου που μόλις είχε παραδεχθεί τις ομοφυλόφιλες ερωτικές προτιμήσεις
του. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, ο ετερόφυλος χαρακτήρας, δια μιας
«μεγαλόψυχης» κίνησης, τείνει να υπερβεί την ομοφοβία του. Αυτό το σχήμα ως
αναπαραγόμενος αναβαθμός στη σεναριακή προσέγγιση των μονοδιάστατων
ετεροφυλοφιλικών/ομοφυλόφιλων αλληλεπιδράσεων θα κορέσει το κοινό και οι
σεναριογράφοι της τηλεόρασης θα κατευθυνθούν προς τη διερεύνηση νέων
προσεγγίσεων στις ομοφυλόφιλες τηλεοπτικές αναπαραστάσεις. Μόνιμο και
σημαντικό θέμα στην τηλεοπτική κομεντί αναδεικνύεται η σχέση με τους γονείς, η
απόκρυψη των σεξουαλικών προτιμήσεων και το ενσυνείδητο outing ως βήμα προς
την ωρίμανση. Αυτοτελή επεισόδια στην εκδοχή της φάρσας ή της αισθηματικής
κομεντί διαχειρίζονται ζητήματα αλληλοκατανόησης και προβλήματα αποδοχής από
το οικογενειακό περιβάλλον (ειδικά από την μητέρα): επιθετικότητα και αισθήματα
ντροπής, θάρρος και ανάληψη του κόστους της γνωστοποίησης (Tropiano 2002: 168).
Στη μακρόβια σειρά Δέκα μικροί Μήτσοι ο Λάκης Λαζόπουλος, καταξιωμένος
από τις επιδόσεις του στην αποκαλούμενη «μετεπιθεώρηση», αξιοποιεί, με ενάργεια
και ασεβές χιούμορ, δύο μηχανισμούς σχετιζόμενους με το camp και queer στοιχείο:
τον ερμηνευτικό παρενδυτισμό, πρωτίστως στο πρόσωπο της Χήρας Μήτση και
κατόπιν και σε άλλους γυναικείους χαρακτήρες διαφόρων ηλικιών και τάξεων, και τη
δυναμική είσοδο ενός ομοφυλόφιλου χαρακτήρα στο χώρο της ελληνικής
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οικογένειας. Οι εύστοχοι αστεϊσμοί προκύπτουν τόσο από τις καταστάσεις όπου
τοποθετούνται οι χαρακτήρες όσο και από τη σύγκρουση ανάμεσα στις
προκαταλήψεις της παραδοσιακής αλλά κατά βάση ανεκτικής ελληνίδας μάνας και
την άρνηση του γιου να αναγνωρίσει τις ερωτικές του προτιμήσεις ως μειονέκτημα
(«κουσούρι»). Το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, ακόμη και αν συμμερίζεται τις
προκαταλήψεις της μητέρας, αναγνωρίζει το φιλελεύθερο πνεύμα που φαίνεται να
επικρατεί ακριβώς διότι αυτό δεν αποτελεί μια έκφραση ασύμβατη με τις συλλογικές
προκαταλήψεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά αποτέλεσμα, ακόμη και δια του
χιούμορ, μιας ακολουθίας ανατρεπτικών και παραλογικών συλλογισμών. Ως μια
όψιμη εναλλακτική δραματουργικά επιλογή ας αναφερθεί το γεγονός ότι στο σήριαλ
Εθνική Ελλάδος (MEGA, 2015) η ερωτική ταυτότητα των ανδρών δεν επικυρώνεται
επί τη εμφανίσει ούτε αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των
ηρώων (αποκαλύπτεται, μόλις, στο τέταρτο επεισόδιο)· μια επιλογή που
επικαθορίζεται από ένα σχεδόν προγραμματικό πνεύμα πολιτικής ορθότητας
αναφορικά με το μακρόχρονης συμβίωσης τρυφερό γκέι ζευγάρι και το γεγονός ότι
ένας αλλοεθνής γκέι παρακολουθεί τους Έλληνες την εποχή της οικονομικής κρίσης
και σχολιάζει, όχι πάντα κολακευτικά, τα χαρακτηριστικά του ελληνικού έθνους.
Σε επίπεδο υποκριτικής το ερώτημα πώς παίζεται ένας ομοφυλόφιλος και ποια
είναι η αναπαράσταση του «ενδιάμεσου» φύλου συνδέεται με τις οφειλές στην
υποκριτική παράδοση της σκηνικής επιθεώρησης. Είναι γνωστό ότι το gestus,
περιλαμβάνοντας σωματική στάση, τόνο της φωνής και έκφραση του ηθοποιού,
σχολιάζει συνειδητά τις κοινωνικές σχέσεις. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η χειρονομία
που συγκρίνεται με την «ψυχολογική χειρονομία»· τεχνική με την οποία ένας
ηθοποιός αντιλαμβάνεται και πραγματοποιεί με ακρίβεια τις ψυχολογικές ωθήσεις.
Κατά την αποτελεσματική απόδοση του gestus (συνδυασμός φυσικής χειρονομίας και
κοινωνικής στάσης) από τον ηθοποιό παρέχεται στο κοινό η δυνατότητα να
κατανοήσει τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις των χειρονομιών. Αν οι εκφράσεις
μιας χειρονομίας είναι πολύπλοκες και αντιφατικές, το παίξιμο που μοιάζει ριζωμένο
σε πλατιές σωματικές γελοιογραφίες και χωρίς βάσεις στο πραγματικό, θα
αναγνωριστεί στη γενικευμένη παρουσίαση μιας εκθηλυμένης υποομάδας των
ομοφυλοφίλων ως φιλάρεσκων και χαριτόβρυτων όντων που χειρονομούν και μιλούν
ασταμάτητα και η οποία κατέχει προνομιακή θέση στους τηλεοπτικούς δέκτες. Έτσι η
ανορθοδοξία στη συμπεριφορά του θηλυπρεπούς ομοφυλόφιλου εκφράζεται με την
υιοθέτηση και χρήση ενός ιδιαίτερου γλωσσικού κώδικα γύρω από τη
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σεξουαλικότητα, αρκετά αποκαλυπτικού από μια εποχή και μετά, που αποτυπώνει,
αποσπασματικά

και

περιορισμένα

στην

αρχή,

και,

κατόπιν,

σχεδόν

απομαγνητοφωνημένα, μια, ήπια και αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό, αξιοποίηση
των «καλιαρντών» (Δύο ξένοι, Κάτω Παρτάλι). Οι θηλυπρεπείς ομοφυλόφιλοι
εμφανίζονται ντυμένοι εκκεντρικά με ζωηρά χρώματα και εκκεντρικές επιλογές ως
έκφραση κραυγαλέας κοκεταρίας, ενώ στην ομιλία και το χειρονομιακό κώδικα
αναγνωρίζονται μια σειρά από γελοιογραφικές ψηφίδες: τσιρίδες, σούφρωμα χειλιών,
θέση χεριού, ακκισμοί, λικνισμός κορμού, προσποιητή αθωότητα, ωραιοπάθεια. Αν
και ο Τόλης στο σήριαλ Δύο ξένοι δεν εμφανίζεται σεξουαλικά αδρανής, όπως ο
Γιάννης στους Απαράδεκτους, το ομοφυλόφιλο φλερτ και η σεξουαλικότητα
καταγράφονται μόνο πολύ αργότερα: στις Ηρωίδες (2015) συναντάμε τη μείξη
πικρόχολης αίσθησης και ανατρεπτικού χιούμορ που απευθύνεται σε ένα στοχαστικό
κοινό προκειμένου να περιγραφούν, πέραν του «πολιτικά ορθού», οι γκέι σεξουαλικοί
κώδικες.
Η παρατεταμένη απροθυμία από την πλευρά των υπεύθυνων προγραμματισμού
των τηλεοπτικών δικτύων να επιτραπούν «επαναστατικές» αντιπροσωπεύσεις γύρω
από τις εκδηλώσεις αγάπης και επιθυμίας μεταξύ ομοφύλων, θα αντικατασταθεί
σταδιακά από την μετριοπαθή διάθεση ανοχής·διάθεση που μένει να αναρωτηθούμε
αν αντανακλά την ακόμη και επιφυλακτική ως ένα βαθμό μεταβολή στις αντιλήψεις
γύρω από την ομοφυλοφιλία στην ελληνική κοινωνία και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
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ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΠΕΡΙ
ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ
Γιώργος Πλακωτός
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
gplakotos@sa.aegean.gr
Abstract
In the interdisciplinary field of Renaissance or Early Modern Studies there has been a
renewed interest in the “organization” of relations or encounters between “Europe”
and the Islamic “East” for the precolonial period. This historiographical trajectory
privileges the perspective of cross-cultural exchanges and transfers against the
orientalist critique of Edward Said and highlights the divergence between history,
conceived in terms of past reality and past experience, and representations of
otherness.
The essay deciphers the discursive production of Islamic otherness in English
visual and textual sources from the 14th to the 17th centuries. The essay examines
gender and the body as privileged sites for essentializing Islamic difference and
constituting the (Christian) male subject. The premodern discursive construction of
the Islamic Other and the “encounters” between “Europe” and the Islamic “East”
cannot be understood only in religious terms. Religion coexisted with other taxonomic
categories, which, although they emphatically emerged with the “racial” vocabulary
and its “scientific” theorization from the late 18th century onwards, had also a
premodern past.
Λέξεις-Κλειδιά
Ετερότητα, Ισλάμ, Σώμα, Φύλο, Αγγλία, Ιστορία, Αναπαραστάσεις

«Many of those Moors never knew what a Christian is. […] The Moors, both
men, women, and children, would flock to see me, and I was much admired by
them for having flaxen hair and being of a ruddy complexion. I heard some of
them say, ‘Behold!’ What a pretty maid it is!’ Others said, ‘I never saw a
Nazarene (i.e., a Christian) before.’ ‘I thought they had been,’ said some, ‘like
unto hallewfs (or swine), but I see now that they are benn Adam (or children of
men).’»
(Pitts 1704: 24)1
1

Με εξαίρεση αυτό το παράθεμα, τα υπόλοιπα θα παρατίθενται σε μετάφραση.
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Τα παραπάνω λόγια, με τις εξαγγλισμένες αποδόσεις αραβικών λέξεων και την
ταυτόχρονη μετάφρασή τους, προέρχονται από το κείμενο του Joseph Pitts, το οποίο
αφηγείται την αιχμαλωσία, εξωμοσία και παραμονή του για χρόνια στη Βόρεια
Αφρική και σε περιοχές της Μέσης Ανατολής μέχρι την τελική φυγή και επιστροφή
του στην Αγγλία στα τέλη του 17ου αιώνα. Πρόκειται για ένα υβριδικό κείμενο –
μεταξύ δεκάδων αντίστοιχων που από τον ύστερο 16ο αιώνα τυπώνονταν στα αγγλικά
τυπογραφία - στο οποίο διασταυρώνονται διάφορα είδη γραφής της εποχής: οι
αφηγήσεις αιχμαλωσίας (captivity/conversion narratives), οι περιηγήσεις και οι
πρώιμες «εθνογραφίες».
Κείμενα όπως αυτό έχουν έλθει τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο επίκεντρο της
έρευνας στο χώρο των «Αναγεννησιακών Σπουδών» (Renaissance Studies) ή
«Σπουδών

της

Πρώιμης

Νεοτερικότητας»

(Early

Modern

Studies),

όπου

καταγράφεται ένα ανανεωμένο και συστηματικό ενδιαφέρον για την οργάνωση και
παραγωγή των σχέσεων μεταξύ (χριστιανικής) Ευρώπης με τους πολιτισμούς, τις
περιοχές και τις πολιτικές οντότητες της (ισλαμικής και μη) Ασίας. Ως
Αναγεννησιακές Σπουδές ή Σπουδές της Πρώιμης Νεοτερικότητας νοείται το
σταδιακά συγκροτούμενο ερευνητικό και γνωστικό πεδίο το οποίο, προκρίνοντας
προγραμματικά τη διεπιστημονικότητα, πριμοδοτεί τη συνομιλία πειθαρχιών όπως η
ιστορία, η λογοτεχνική κριτική και η ιστορία της τέχνης με την υπέρβαση των
σχετικών οριοθετήσεων και την ίδια στιγμή αντλεί ερμηνευτικές τεχνικές και
προσεγγίσεις από ευρύτερες θεωρητικές συζητήσεις, όπως για παράδειγμα από το
χώρο της θεωρίας του φύλου, την queer θεωρία, τις μεταποικιακές σπουδές, τις
διαδικασίες παραγωγής «φυλετικοποιημένων» λόγων και ιεραρχιών.2
Ωστόσο, το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για την οργάνωση των σχέσεων
ευρωπαϊκού και ισλαμικού κόσμου εξακολουθεί (για πρακτικούς και θεσμικούς
λόγους) να ορίζεται και να εκφράζεται μέσα από τις «εθνικές» οριοθετήσεις των
γνωστικών αντικειμένων, πρώτιστα της ιστορίας ή/και της λογοτεχνικής κριτικής.
Ειδικά στην αγγλική ιστοριογραφία και λογοτεχνική κριτική αφετηριακό σημείο του
αναδυόμενου πεδίου αποτέλεσε το έργο του Nabil Matar (Matar 1998; 1999), το
οποίο σε μεγάλο βαθμό έθεσε και τους όρους διεξαγωγής της ακαδημαϊκής

2

Με χαρακτηριστικό τρόπο αποτυπώνονται αυτές οι επιλογές στις πολιτικές σύνταξης και το

περιεχόμενο σε δύο σημαντικά περιοδικά του χώρου, τα Journal of Medieval and Early Modern
Studies και Journal for Early Modern Cultural Studies.
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συζήτησης μέχρι πρόσφατα. Εξαρχής το έργο του Matar επιδίωξε τη συνομιλία
μεταξύ γνωστικών αντικειμένων. Χρησιμοποιώντας εμπειρικό υλικό, όπως κείμενα
σαν του Pitts, φτηνές φυλλάδες προοριζόμενες για το ευρύ αναγνωστικό κοινό,
θεατρικά έργα (που σημείωσαν εμπορική επιτυχία την εποχή που παίχτηκαν αλλά η
μεταγενέστερη κριτική αμέλησε ως ανάξια λόγου στη βάση του αισθητικού κανόνα),
το οποίο παραδοσιακά ενέπιπτε στο χώρο της λογοτεχνικής κριτικής και εξακολουθεί
να

κατηγοριοποιείται

ως

μυθοπλασία,

η

στόχευση

μετατοπίστηκε

στην

ιστορικοποίηση αυτού του υλικού στα συμφραζόμενα της αγγλικής πρώιμης
νεοτερικότητας και τη διαπλοκή του με τεκμηριωτικό υλικό (για παράδειγμα,
αρχειακά έγγραφα –το κατεξοχήν υλικό της ιστορικής έρευνας).
Ένα επόμενο ζήτημα που ανέδειξαν οι μελέτες του Matar και μεταγενέστερων
ερευνητών είναι η ανάγκη απαγκίστρωσης από την οριενταλιστική κριτική του
Edward Said (MacLean 2007: 9-10). Σε αυτή την παράδοση η οριενταλιστική κριτική
του Said εκλαμβάνεται, με κριτήριο τον κίνδυνο του αναχρονισμού, ως ερμηνευτικά
ανεπαρκής για την περίοδο πριν τον 18ο αιώνα, όταν δηλαδή δεν έχουν δημιουργηθεί
οι μεταγενέστερες σχέσεις ευρωπαϊκής αποικιακής επιβολής. Σε αντιδιαστολή,
λοιπόν, με τις κατά τον Said οριενταλιστικές σχέσεις ηγεμονίας/υπαλληλίας και τη
λογοθετική παραγωγή της διαφοράς, προκρίνεται η οπτική της «πολιτισμικής
συνάντησης» και υπογραμμίζεται η αντιστικτική σχέση μεταξύ αναπαραστατικών
τεχνικών και ιστορικής «πραγματικότητας» ή εμπειρίας των υποκειμένων. Οι
κειμενικές αναπαραστάσεις επικάθονται περισσότερο ή λιγότερο παραμορφωτικά,
στερεοτυπικά, θετικά ή αρνητικά στο παρελθόν ως ιστορικά τεκμηριωμένης
πραγματικότητας. Αυτή η σχέση μεταξύ ιστορίας, παρελθόντος και κειμένων οδηγεί
και σε μια καθοριστική διάκριση του πραγματολογικού υλικού σε αξιόπιστο και μη
αξιόπιστο, η οποία εν πολλοίς ταυτίζεται με την διάκριση που προαναφέρθηκε μεταξύ
τεκμηριωτικού και μυθοπλαστικού υλικού.
Αυτή

την

αντίστιξη

μεταξύ

ιστορικής

ερμηνείας

ως

παρελθοντικής

πραγματικότητας και περισσότερων ή λιγότερο παραμορφωτικών αναπαραστάσεων
της διαφοράς θα επιχειρήσω να προβληματοποιήσω, προτείνοντας ότι οι ίδιες οι
αναπαραστατικές τεχνικές δεν είναι από μόνες τους αρνητικές ή θετικές, συνήθως με
σύγχρονα κριτήρια και αναγνώσεις, αλλά απαιτούν ιστορικοποίηση προκειμένου να
αναδειχθεί η κοινωνική και πολιτισμική δυναμική τους μέσα στα συγκεκριμένα
συμφραζόμενα. Από μια ευρύτερη οπτική, τα κείμενα του παρελθόντος μέσω
αναπαραστατικών τεχνικών (μαζί με τις εκδοτικές στρατηγικές, τη διαπλοκή τους με
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άλλες κοινωνικά ισχύουσες αναπαραστάσεις, την υλική τους μορφή και υπόσταση)
εγγράφονται μέσα στην κειμενική και αναπαραστατική τεχνολογία της κάθε εποχής
παράγοντας «αλήθειες» και αξιοπιστία οι οποίες είναι πολιτισμικά προσδιορισμένες
σε

παρελθοντικά

συμφραζόμενα

(Schleck

2011:

14-20).

Ενίοτε,

με

αποσταθεροποιητικό τρόπο, αυτές οι παρελθοντικές «αλήθειες», ειδικά όταν
επρόκειτο για πανίσχυρες λογοθετικές διαδικασίες που παρήγαν ταξινομικές
κατηγορίες, ιεραρχήσεις και ετεροποιήσεις, εξακολουθούν υπόρρητα ή μη να
αποικίζουν και να στοιχειώνουν το παρόν.
Επιστρέφοντας στο κείμενο του Pitts, στο συγκεκριμένο παράθεμα ο ίδιος ο
συγγραφέας, σε καθεστώς αιχμαλωσίας πλέον, ταξιδεύει σε περιοχές της βόρειας
Αφρικής με τον κύριο του και γίνεται το αντικείμενο θέασης, παρατήρησης και
περιέργειας από τους ντόπιους, οι οποίοι μετατρέπονται σε δρώντα και ομιλούντα
υποκείμενα. Όπως έχει επισημανθεί, σε μια σειρά κειμένων για τους Οθωμανούς,
όπως θεατρικά έργα και ιστορικές πραγματείες, η χρήση παραθεμάτων, ειδικά σε
ευθύ λόγο, εξυπηρετούν την άρθρωση ηγεμονικών σχέσεων στη ρητορική παραγωγή
της ετερότητας (McJannet 2006, 30). Αν τα παραθέματα σε ευθύ λόγο
χρησιμοποιούνται για να επιτείνουν τη σχέση κυριαρχίας των Μαυριτανών που
περιστοιχίζουν και περιεργάζονται τον Pitts και την ευάλωτη θέση του τελευταίου,
στους πρώτους αποδίδεται η εκφορά ενός λόγου περί «άλλου», εν προκειμένω του
ίδιου του Pitts, που συμπυκνώνεται στη διαπλοκή της θρησκευτικής με την ενσώματη
και έμφυλη παραγωγή της διαφοράς ως κύριων αναπαραστατικών μοτίβων. Ωστόσο,
εδώ έχουμε μια διαδικασία αντιστροφής. Καθώς ακριβώς αυτά τα αναπαραστατικά
μοτίβα συγκροτούσαν μια πανίσχυρη λογοθετική τεχνολογία στην ευρωπαϊκή
γραμματεία για την παραγωγή και κατασκευή του μουσουλμάνου «άλλου».
Με αφετηρία αυτή την αντιστροφή αναπαραστατικών μοτίβων το παρόν κείμενο
στη συνέχεια θα διερευνήσει τη διαπλοκή ενσώματων και έμφυλων λόγων τόσο στην
παραγωγή της ισλαμικής διαφοράς όσο και στη συγκρότηση του (χριστιανικού)
ανδρικού υποκειμένου. Χρησιμοποιώντας οπτικές και/ή κειμενικές αναπαραστάσεις
από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα, στις οποίες συμπυκνώνεται εκ πρώτης όψεως η σχέση
χριστιανοσύνης και ισλάμ ως «συνάντησης», το κείμενο θα ανιχνεύσει τη σημασία
του σώματος και του φύλου ως προνομιακών πεδίων παραγωγής της ετερότητας και
του εαυτού μέσω ανανοηματοδοτήσεων και νοηματικών μετασχηματισμών οι οποίοι
καθίστανται ορατοί όταν ιστορικοποιηθούν, δηλαδή όταν πλαισιωθούν με ευρύτερες
κειμενικές και λογοθετικές διασταυρώσεις και σχέσεις. Με αφετηρία μια οπτική
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αναπαράσταση του 14ου αιώνα, στην οποία ο μουσουλμάνος αντίπαλος καθίσταται
πεδίο ενσώματων νοηματοδοτήσεων θα περάσω σε κειμενικές αναπαραστάσεις από
ένα αγγλικό θεατρικό έργο του 17ου αιώνα και σε έναν συνδυασμό κειμενικών και
οπτικών αναπαραστάσεων από ένα περιηγητικό κείμενο της ίδιας εποχής. Σε αυτά τα
δύο κείμενα τα ακρωτηριασμένα σώματα των αντιπάλων εν μέσω συγκρούσεων
καθίστανται πεδία διαφορετικών νοηματοδοτήσεων του μουσουλμάνου άλλου και της
χριστιανικής ταυτότητας.
Μία από τις πιο πρώιμες και εμβληματικές οπτικές αναπαραστάσεις που
συμπυκνώνουν τη χριστιανο-ισλαμική «συνάντηση» συναντάμε στο περίφημο
Ψαλτήριο Luttrell, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα.3 Στο
περιθώριο του χειρόγραφου αναπαρίσταται η μονομαχία μεταξύ του Ριχάρδου του
Λεοντόκαρδου και του Σαλαντίν. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτι τέτοιο έλαβε
ποτέ χώρα κατά την Γ΄ Σταυροφορία στην οποία μετείχε ο Ριχάρδος στα τέλη 12ου αι.,
αλλά στο Ψαλτήριο οπτικοποιείται η αφήγηση των σταυροφορικών κατορθωμάτων
του Ριχάρδου που συναντάμε σε ομώνυμη μυθιστορία του πρώτου μισού του 14ου
αιώνα (Strickland 2003: 179). Η μυθιστορία με τίτλο Richard Coeur de Lion, όπως
μια σειρά πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει, λειτουργεί, πέρα από την αφήγηση
περιπετειών της Γ΄ Σταυροφορίας, ως πεδίο για την άρθρωση έμφυλων και
ενσώματων νοηματοδοτήσεων ως προς την συγκρότηση του ανδρικού υποκειμένου,
την πραγμάτευση των ορίων ανθρώπου και ζώου και την παραγωγή της
«αγγλικότητας», συχνά, αλλά όχι απαραίτητα, με δίαυλο την αντιπαραβολή
χριστιανών και Σαρακηνών (Ambrisco 1999; Heng 2001; Shutters 2009).
Παρόμοια, στην οπτική αναπαράσταση του Luttrell, εκ πρώτης όψεως,
εικονογραφείται και υποστασιοποιείται η χριστιανο-ισλαμική «συνάντηση» με
αντιστικτικούς όρους, ως μια κυριαρχική σχέση, μέσω του χριστιανικού θριάμβου
καθώς ο Ριχάρδος υπερτερεί του Σαλαντίν. Ωστόσο, και εδώ ο χριστιανικός θρίαμβος
διασταυρώνεται με βαθύτερες λογοθετικές διαδικασίες στις οποίες πρωτίστως
εγγράφεται η μορφή του Σαλαντίν. Αν ο Ριχάρδος παραμένει ο θριαμβευτής της
3

Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα μεσαιωνικά χειρόγραφα λόγω της πλούσιας ιστόρησης με

σκηνές της καθημερινότητας. Το χειρόγραφο ήταν παραγγελία του Sir Geoffrey Luttrell και παρήχθη
στo Lincoln (East Midlands). Σήμερα βρίσκεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Η αναπαράσταση, όπως
και ολόκληρο το χειρόγραφο, είναι διαθέσιμο σε ψηφιοποιημένη μορφή στους παρακάτω συνδέσμους
της Βρετανικής Βιβλιοθήκης: http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/luttrell/accessible/pages9and10.html,
http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=a0f935d0-a678-11db-83e4-0050c2490048&type=book.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /518/

μονομαχίας για τον Σαλαντίν επιφυλάσσεται μια διαφορετική αντιμετώπιση, όχι μόνο
αυτή του ηττημένου μουσουλμάνου. Με τη νικητήρια κίνηση του Ριχάρδου με την
οποία αφαιρεί το κράνος του Σαλαντίν εικονογραφείται όχι μόνο μια σχέση
χριστιανικού θριάμβου αλλά και μια εικόνα αποκάλυψης. Ο Σαλαντίν αποκαλύπτεται
κάτω από το κράνος του. Το αποκαλυπτόμενο πρόσωπό του τον καθιστά μια
υβριδική, τερατώδη και εσχατολογική μορφή. Πρόκειται για μια μορφή ριζικής
ετερότητας, η οποία συγκροτείται μέσω λογοθετικών διασταυρώσεων που
υπερβαίνουν την θρησκευτική διαφορά η οποία σε ένα πρώτο επίπεδο ορίζει τη
σχέση της χριστιανοσύνης με το ισλάμ.
Ο Σαλαντίν ως μια μορφή ριζικής ετερότητας ορίζεται από τη διαπλοκή της
λεγόμενης γεω-χυμικής και φυσιογνωμικής θεωρίας του ύστερου Μεσαίωνα. Η
φυσιογνωμική («Physiognomonia» ή «Physiognomie») ως γνωστικός κλάδος
(«ingeniosa scientia nature») από τον 13ο αιώνα αναπτύσσεται με την επιστροφή σε
αριστοτελικά ή ψευδοαριστοτελικά κείμενα και επιδιώκει να διαβάσει στη σωματική
κατάσταση τα μυστικά της ψυχής, διαμορφώνοντας έναν πανίσχυρο τόπο και τρόπο
παραγωγής της γνώσης (Resnick 2012: 14-52; Porter 2005; Agrimi 1993: 235-271).
Παρόμοια, και σε συστηματική συνομιλία με τη φυσιογνωμική θεωρία, η γεω-χυμική
θεώρηση από τον 14ο αιώνα, πάλι μέσω αναγνώσεων κειμένων της αρχαιότητας,
προέκρινε την αλληλόδραση γεωγραφικής προέλευσης και των λεγόμενων τεσσάρων
χυμών του σώματος (μέλαινα χολή, χολή, φλέγμα, αίμα), που ως θεωρία και πράξη
διαμόρφωνε τη βάση της προνεοτερικής ιατρικής, για να ερμηνεύσει και να αποδώσει
διαφορετικά ψυχολογικά και πνευματικά χαρακτηριστικά για διαφορετικούς
πληθυσμούς (Floyd-Wilson 2003: 23-47). Η γεω-χυμική και φυσιογνωμική θεωρία
επιχειρούσαν να συλλάβουν και να συγκροτήσουν ένα οικουμενικό ερμηνευτικό
σύστημα και αφήγημα με τα οποία οι πληθυσμοί γίνονταν αντικείμενο
κατηγοριοποίησης αναδεικνύοντας ως κύρια οργανωτική αρχή την υποτιθέμενη
σωματική διαφορά.
Το μελαμψό δέρμα του Σαλαντίν, που στο χειρόγραφο αποδίδεται με βαθύ μπλε
χρώμα, και τα παραμορφωμένα χαρακτηριστικά του τον καθιστούν όχι μόνο μια
μορφή θρησκευτικής ετερότητας αλλά μια μορφή σωματοποιημένης διαφοράς. Η
σκουρόχρωμη μορφή του Σαλαντίν στοιχειοθετεί την αγριότητα, την πολεμοχαρή
προδιάθεση, τη λαγνεία και την αστάθεια. Με αυτά τα χαρακτηριστικά επενδύει
συστηματικά η γεω-χυμική θεωρία της εποχής το μελαμψό δέρμα, το οποίο
αναδεικνύει σε αντίστιξη με τη λευκότητα ως οργανωτική αρχή κατάταξης των
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ανθρώπων. Αυτή η γεω-χυμική και ενσώματη σχέση αναδεικνύεται στο έργο του
Bartholomaeus Anglicus De proprietatibus rerum (13ος αιώνας) όπου «η
χολερικότητα τρέφει τα έργα της Αφροδίτης […] οι χολερικοί άνθρωποι είναι γενικά
οξύθυμοι, ασταθείς και απερίσκεπτοι […] είναι μελαμψού χρώματος» (Akbari 2009:
163).
Την ίδια στιγμή τη μορφή του Σαλαντίν αποικίζουν δύο άλλες μορφές
ετερότητας, κυρίαρχες στο χριστιανικό μεσαιωνικό φαντασιακό: ο Αιθίοπας και ο
Εβραίος. Στη μεσαιωνική τέχνη και γραμματεία η μορφή του Αιθίοπα συγκεντρώνει
μια σειρά επαναλαμβανόμενων φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, όπως σκούρο
δέρμα και διογκωμένη μύτη. Συχνά η μορφή του Αιθίοπα διασταυρώνεται με
δαιμονικές μορφές ή συγκαταλέγεται μεταξύ των βασανιστών του Χριστού σε σκηνές
του θείου πάθους. Η μορφή του Αιθίοπα, που την ίδια στιγμή μπορεί να αναγνωστεί
ως μορφή του Μωάμεθ, όπως έχει επισημανθεί (Strickland 2003: 178-179) κοσμεί ως
έμβλημα την ασπίδα του Σαλαντίν. Παράλληλα, ανάμεσα στα φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον Σαλαντίν, η διογκωμένη μύτη αντλεί από την
εικονογραφικό απόθεμα απεικόνισης της κατεξοχήν δαιμονοποιημένης μορφή στο
χριστιανικό φαντασιακό του ύστερου Μεσαίωνα: τον Εβραίο (Patton 2012: 67-103;
Resnick 2012: 268-319). Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη θα λέγαμε ότι ο
Σαλαντίν δεν είναι απλά μια μορφή της θρησκευτικής διαφοράς. Η μορφή του
Σαλαντίν διαμορφώνεται ως μια σύνθεση σωματοποιημένων ετεροτήτων. Η
αναπαράσταση της μονομαχίας μεταξύ Ριχάρδου και Σαλαντίν στο Ψαλτήριο του
Luttrell είναι μια σκηνή αποκάλυψης. Μια σκηνή που εκ πρώτης όψεως βασίζεται
στην ομοιότητα και τη φαινομενική αναλογικότητα των αντιπαρατιθέμενων μερών:
δύο όμοιοι πολεμιστές που εικονιστικά εγγράφονται στο πρότυπο της μεσαιωνικής
ευρωπαϊκής μονομαχίας. Εν τέλει, όμως, αποκαλύπτει τον Σαλαντίν, όταν η νικηφόρα
κίνηση του Ριχάρδου ξεσκεπάζει το πρόσωπο του, ως μια μορφή ριζικής
σωματοποιημένης ετερότητας που υπερβαίνει τη θρησκευτική διαφορά.
Το πέρασμα από τους μεσαιωνικούς στους πρώιμους νεότερους χρόνους
σηματοδοτεί τη διεύρυνση της θεματολογίας γύρω από το ισλάμ και το χώρο της
Ανατολής. Εκτός από τη θεολογική πολεμική, που κυριαρχεί κατά το Μεσαίωνα, μαζί
με μυθιστορίες και επικές συνθέσεις (chansons de geste), που θα εξακολουθήσουν να
ελκύουν το ενδιαφέρον κοινού και συγγραφέων, από τα τέλη του 15ου αιώνα
εμφανίζονται πραγματείες πολιτικού χαρακτήρα και ιστορικά έργα, ειδικά για την
Οθωμανική αυτοκρατορία, λαϊκές και ευρείας χρήσεως φυλλάδια, ειδικά μετά από
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καθοριστικά πολεμικά γεγονότα όπως η ναυμαχία της Ναυπάκτου, θεατρικά έργα,
περιηγητικά κείμενα και «εθνογραφικές» περιγραφές. Τα έργα που θα εξεταστούν
στη συνέχεια προέρχονται από τη σχετική αγγλική γραμματεία περί του ισλάμ και της
Ανατολής, η οποία αρχίζει να γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση από τα τέλη του 16ου αιώνα,
σε μια περίοδο κατά την οποία η αγγλική εμπλοκή, πολιτική και κυρίως εμπορική, με
την ανατολική Μεσόγειο αρχίζει να γίνεται ολοένα πιο ενεργή. Μέχρι εκείνη την
εποχή, η κύρια παραγωγή λόγου, ειδικά με τη μορφή ιστορικών πραγματειών και
αναφορών περί πολιτειακών εξελίξεων, για τα παραπάνω ζητήματα εντοπίζεται στον
ιταλικό χώρο (Meserve 2008; Valensi 2000), και το αγγλικό αναγνωστικό κοινό
βασίζεται σε μεταφράσεις ηπειρωτικών έργων, ως την εμφάνιση των πρώτων
αγγλικών ιστοριών (McJannet 2006: 33-61). Αυτή η εξέλιξη συμπίπτει με αντίστοιχη
δυναμική που καταγράφεται στον θεατρικό και περιηγητικό λόγο.
Ένα σημαντικό μέρος της πρόσφατης κριτικής, ειδικά υπό την επιρροή της
ερμηνευτικής οπτικής του Νέου Ιστορικισμού, εντοπίζει μια διαλεκτική σχέση
ανάμεσα στην αναδυόμενη ανάμιξη της Αγγλίας στην ανατολική Μεσόγειο, παρότι εν
πολλοίς σπασμωδική και συχνά ανεπαρκής ως προς το να ανταγωνιστεί τις
παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, και την ποικιλότροπη παραγωγή λόγου για τις
κοινωνίες της Ασίας. Η κοινωνική δυναμική που καθορίζει την αγγλική εμπλοκή
στην ανατολική Μεσόγειο υπαγορεύει και την ντόπια εκδοτική και καλλιτεχνική
παραγωγή. Έμποροι, επιχειρηματίες και τυχοδιώκτες υπήρξαν οι υποστηρικτές τόσο
των αναδυόμενων εμπορικών εταιριών και εγχειρημάτων όσο και θεατρικών θιάσων
και ενίοτε συγγραφέων (Greenblatt 1980: 194). Σε ένα από τα πρώιμα και πιο
εμβληματικά θεατρικά έργα που καταπιάνεται με τον κόσμο της Ασίας, τον
Ταμερλάνο (Tamburlaine the Great) του Christopher Marlowe (εκδομένο το 1590), η
κριτική επισημαίνει τη συσχέτιση του βασικού ήρωα και των υπέρμετρων φιλοδοξιών
του με την εσωτερική κοινωνική κινητικότητα και την επιθετική πολιτική που
αυξανόμενα υιοθετεί η Αγγλία (Cartelli 1991: 69). Τα έργα του Marlowe
κυριαρχούνται από την ιδέα του ξένου σε ξένους τόπους και πριμοδοτούν τη προβολή
και μετατροπή του μη οικείου, του απρεπούς σε δημόσιο θέαμα προς ευρεία
κατανάλωση (Greenblatt 1980: 194). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μη οικείο γίνεται
πεδίο για την παραγωγή του εαυτού.
Μια τέτοια σχέση εξυφαίνεται στο έργο με το οποίο θα συνεχίσουμε. Παρότι
παραμελημένο από την προγενέστερη κριτική, που συχνά βασιζόταν στον αισθητικό
κανόνα περί σαιξπηρικών έργων, το θεατρικό έργο με τίτλο The Travails of the Three
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English Brothers έχει πρόσφατα γνωρίσει ανανεωμένο ενδιαφέρον, ειδικά στις
μελέτες που εστιάζουν στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ της Αγγλίας και του
ισλαμικού κόσμου.4 Γραμμένο κατ’ανάθεση και ανεβασμένο σε παράσταση, το 1607,
το έργο, που σημείωσε επιτυχία στη σκηνή του Λονδίνου, δραματοποιεί τις
σύγχρονες εξερευνητικές και τυχοδιωκτικές αποστολές και δράση των τριών
αδελφών Sherley στην Περσία και την Οθωμανική αυτοκρατορία. Το συγκεκριμένο
έργο

υπήρξε

μέρος

μιας

ευρύτερη

εκδοτικής

δραστηριότητας,

συνήθως

κατ’ανάθεση,5 με θέμα τη δράση των αδελφών που στόχευε στη δημόσια ανάδειξη
της εικόνας τους και κυρίως στην αποκατάσταση τους στο αυλικό περιβάλλον του
Ιακώβου Α΄ καθώς στα τελευταία χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ η οικογένεια
των Sherley είχε πέσει σε δυσμένεια. Επρόκειτο για μια ρητορική διαχείριση που
επιδίωκε να μετασχηματίσει την τυχοδιωκτική δράση των τριών αδελφών σε
οικογενειακό και πρωτίστως πατριωτικό δράμα. Αυτή η διαχείριση δια της ρητορικής
οδού κορυφώθηκε με την κατ’ανάθεση συγγραφή του θεατρικού έργου (για το έργο
και την ευρύτερη εκδοτική δραστηριότητα για τους Sherley, βλ. Πλακωτός 2014).
Στην εναρκτήρια σκηνή του έργου εικονογραφείται η χριστιανο-ισλαμική
«συνάντηση», όταν οι αδελφοί Anthony και Robert Sherley βρίσκονται στην περσική
αυλή με το Σάχη και τους αξιωματούχους του σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν
ξεσπάσει πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Περσών και Οθωμανών. Στη σκηνή που θα
εξετάσουμε λαμβάνουν χώρα εικονικές μάχες- επιδείξεις από τους Πέρσες και τους
αδελφούς Sherley αντίστοιχα:6

4

J. Day, W. Rowley and George Wilkins. 1607. The Travailes of the Three English Brothers. Sir

Thomas, Sir Anthony, Mr Robert Shirley. As it is now play’d by her Maiesties Servants. London:
Printed for Iohn Wright, and are to bee sold at his shoppe neere Christ-Church gate.
5

Σε αυτή τη δραστηριότητα περιλαμβάνονταν περιηγητικά έργα ανθρώπων που ανήκαν στην

ακολουθία των Sherley και είχαν βρεθεί μαζί τους στις περιπλανήσεις των τελευταίων σε ευρωπαϊκές
χώρες, την Οθωμανική αυτοκρατορία και την Περσία. Για παράδειγμα: W. Parry. 1601. A new and
large discourse of the travels of sir Anthony Sherley Knight, by sea, and ouer land, to the Persian
Empire. Wherein are related many straunge and wonderfull accidents: and also, the description and
conditions of those countries and people he passed by: with his returne into Christendome. Written by
William Parry gentleman, who accompanied Sir Anthony in his travels. London: Printed by Valentine
Simmes for Felix Norton.
6

Τα παραθέματα προέρχονται από τη σύγχρονη έκδοση του έργου στο: Anthony Parr (επιμ.) 1995.

Three Renaissance Travel Plays, Manchester and New York: Manchester University Press.
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Παράσταση μάχης. Στρατιωτική δράση. Οι μισοί καταδιώκουν τους άλλους, και
επιστρέφουν στη σκηνή με κεφάλια καρφωμένα στα σπαθιά τους.
Σάχης.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τις νίκες μας
Για να βλέπουμε τις γλώσσες όσων αψήφησαν την ισχύ μας
Να σιωπούν στους τάφους τους.
Μόνο τότε είμαστε βέβαιοι ότι οι εχθροί μας είναι νεκροί
Όταν αποκόβουμε τα κεφάλια από τα σώματά τους.
Τι γνώμη έχει ο χριστιανός για τον τρόπο που οι Πέρσες πολεμούν;
Sir Anthony. Αυτή που του αξίζει, ξακουστέ Σάχη.
Ο τρόπος που πολεμάτε είναι αντρίκιος, ατρόμητος και αξιέπαινος.
Τα όπλα σας δεν έχουν θέση στα χέρια των δειλών.
(Σκηνή Ι, 48-56)
Παράσταση χριστιανικής μάχης μεταξύ των δύο αδελφών. Ο Robert εκδιώκεται από τη
σκηνή, και στη συνέχεια επιστρέφει ο Sir Antony και οι υπόλοιποι με τους άλλους ως
αιχμαλώτους.
Σάχης.
Sir Anthony.
Σάχης.
Sir Anthony.

Σάχης.

[…] Τι σημαίνουν αυτοί που βρίσκονται δέσμιοι;
Αυτοί είναι αιχμάλωτοί μας.
Και γιατί είναι ζωντανοί;
Έτσι φανερώνεται ο χαρακτήρας των πολέμων που διεξάγουμε.
Στη νίκη επιδεικνύουμε επιείκεια· δεν χύνουμε το αίμα του ηττημένου
εχθρού μας.
Κάποιες φορές με τη ζωή του εχθρού μας αγοράζουμε τη ζωή ενός
φίλου μας.
Άλλες φορές ανταλλάσουμε τη ζωή του εχθρού μας για χρυσό.
Και έτσι σφυρηλατείται η ανδρεία, όταν όποιος κερδίζει την τιμή
παίρνει τα λάφυρα.
Μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ ακούσει να γίνεται λόγος περί τιμής.
(Σκηνή Ι, 100-111)

Σε αυτή την παράσταση μέσα στην παράσταση η χριστιανο-ισλαμική
«συνάντηση» επενδύεται με και επιτελείται μέσω αναπαραστατικών τεχνικών και
μοτίβων που συγκλίνουν στην αντιπαραβολή μεταξύ της βαρβαρότητας και του
πολιτισμού. Το δίπολο βαρβαρότητα-πολιτισμός δραματοποιείται μέσω της επίδειξης
πολεμικής τέχνης από τους Πέρσες και τους αδελφούς Sherley αντίστοιχα με
εικονικές μάχες –αντιπροσωπευτικές του πολεμικού ήθους των δύο πλευρών. Σε αυτή
τη σκηνή διαπλέκονται αλληλοτροφοδοτούμενα μοτίβα: πρώτον, ο βάρβαρος,
αιμοσταγής ισλαμικός κόσμος στο πρόσωπο των Περσών με την πολεμική τέχνη που
ασκούν, η οποία υπαγορεύει την βάρβαρη αντιμετώπιση των εχθρών με την επίδειξη
των κομμένων κεφαλιών τους, και ο γενναιόδωρος χριστιανικός κόσμος, καθώς με τα
λόγια του ο Σάχης ανάγει τους Sherley σε εκπροσώπους της χριστιανοσύνης.
Δεύτερον, η αντιπαραβολή ισλαμικού και χριστιανικού κόσμου μέσω των πολεμικών
επιδείξεων νοηματοδοτείται με όρους συγκρότησης της ανδρικής ταυτότητας: από τη
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μια πλευρά ανδρείοι αλλά αιμοσταγείς και αμετροεπείς πέρσες πολεμιστές, από την
άλλη πλευρά γενναιόδωροι και αβροί χριστιανοί. Ο ανελέητος μουσουλμάνος ή
οθωμανός πολεμιστής, συχνά με εσχατολογικές συνδηλώσεις, αποτελεί τυπική μορφή
στη σχετική αγγλική γραμματεία της εποχής, όπως για παράδειγμα αποτυπώνεται
εικονιστικά στην πρώτη αγγλική ιστορία για τους Οθωμανούς από τον Richard
Knolles το 1603 (Barbour 2003: 20-21). Ωστόσο, αυτοί οι ανδρισμοί που αρχικά
επενδύονται αντιστικτικά με όρους χριστιανικής αβρότητας και ισλαμικής
βαρβαρότητας αποτελούν αντιπαραβαλλόμενους κώδικες αρρενωπότητας που
απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
Αυτή η αντιπαραβολή εγγράφεται πρωτίστως στις νοηματοδοτήσεις της
ανδρικής ταυτότητας στα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της Αγγλίας και
στη συνέχεια αποικίζει την αναπαράσταση του ισλαμικού κόσμου. Κατά τον 16ο και
τις αρχές του 17ου αιώνα, όπως επισημαίνει ο Lawrence Stone, στους κόλπους της
αγγλικής αριστοκρατίας το αναδυόμενο πρότυπο του πολιτισμένου αυλικού
συνυπάρχει με ή ανταγωνίζεται το παραδοσιακό πρότυπο του βίαιου πολεμιστή
θέτοντας σε δοκιμασία τους όρους συγκρότησης της αριστοκρατικής ταυτότητας
(Stone 1965: 199-270). Ωστόσο, την ίδια περίοδο που η πολεμική ταυτότητα της
αριστοκρατίας μετασχηματίζεται, το ιδεώδες του αριστοκράτη-πολεμιστή δεν
εξαφανίζεται αλλά συντηρείται στα σύγχρονα στρατιωτικά εγχειρίδια τα οποία
εξυμνούν το πολεμικό παρελθόν και οικτίρουν την πολεμική ανεπάρκεια της
αριστοκρατίας. Σε αυτά τα εγχειρίδια η διαφορά παρόντος και παρελθόντος συχνά
συνοψίζεται στην παρακμή του τρίπτυχου ανδρεία-τιμή-ιπποτική αρετή. Πρόκειται
για έναν νοσταλγικό μεσαιωνισμό, απέναντι στον οποίο ο θεατρικός λόγος του
ύστερου 16ου αιώνα στέκεται με αμφίθυμη διάθεση. Ένας διαφορετικός λόγος για το
παρελθόν αρθρώνεται.
Η αντιπαραβολή ισλάμ και χριστιανοσύνης εγγράφεται σε αυτή τη λογοθετική
διαδικασία με όρους διαμόρφωσης της ανδρικής ταυτότητας. Η αβρότητα και η
γενναιοδωρία προσιδιάζουν στην αναδυόμενη αυλική αρρενωπότητα, όπου τα
πολεμικά στοιχεία δεν εκλείπουν (σε αντιδιαστολή προς εκείνους τους συγγραφείς
που κινδυνολογούν για την έκπτωση των πολεμικών αρετών) αλλά διαφοροποιούνται
από έναν αιμοσταγή μεσαιωνισμό. Σε αυτόν τον ξεπερασμένο κώδικα αρρενωπότητας
συγκλίνουν το χριστιανικό πολεμικό παρελθόν και ο σύγχρονος μουσουλμάνος
αντίπαλος, ο οποίος στο πλαίσιο του έργου απαξιώνεται με τη χρονική μετάθεσή του
σε ένα βάρβαρο παρελθόν.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /524/

Η αυλική πολεμική ταυτότητα προβάλλει εναργέστερα με την αποκωδικοποίηση
της δραματικής αναπαράστασης της χριστιανικής εικονικής μάχης. Η περιγραφή της
ως «παράσταση χριστιανικής μάχης μεταξύ των δύο αδελφών» παραπέμπει στο έθιμο
της μονομαχίας, η οποία προς τα τέλη του 16ου αιώνα γίνεται συστατικό της
αριστοκρατικής αρρενωπότητας καθώς η πολεμική παράδοση υποχωρεί. Στην
εικονική μάχη-επίδειξη μεταξύ των αδελφών, ως παράσταση μέσα στην παράσταση,
λανθάνει η θεατρικότητα της μονομαχίας ως τελετουργικής βίας. Η πρακτική της
μονομαχίας, όπως εισάγεται στην Αγγλία από την ηπειρωτική Ευρώπη, συνοψίζει τα
στοιχεία της αυλικής ανδρικής ταυτότητας, τη γενναιοδωρία, την αβρότητα, την τιμή,
την επιδεξιότητα απέναντι στη δύναμη, την αυτοπεριστολή, την πειθαρχία και τον
έλεγχο του σώματος (Peltonen 2003). Η αναζήτηση της τιμής, όπως υπογραμμίζεται
στα λόγια του Anthony, αναδεικνύει την ταυτότητα του αυλικού-πολεμιστή, του
οποίου η δράση στοχεύει στον εντυπωσιασμό των άλλων, ειδικά του ηγεμόνα κατά τη
συμβουλή του Baldassare Castiglione στον Αυλικό, το κατεξοχήν εγχειρίδιο της
αυλικής ζωής. Η επιδίωξη της εύνοιας στρέφεται προς το περιβάλλον του Ιακώβου Α΄
στοχεύοντας μαζί με τις υπόλοιπες εκδοτικές κινήσεις στην αποκατάσταση της φήμης
των Sherley. Παράλληλα λειτουργεί ως δραματικό μέσο για την ανάπτυξη της πλοκής
και την επένδυση του Σάχη με οικεία γνωρίσματα. Γύρω από την ανδρική πολεμική
ταυτότητα συγκροτείται ένας κύριος αναπαραστατικός τρόπος του μουσουλμάνου
«άλλου», μέσω της εξομοίωσης ή της αναλογικότητας, όπως στην περίπτωση
Ριχάρδου και Σαλαντίν, που οδηγεί στην απαξίωση. Εδώ λανθάνουν τα δύο σχήματα
της σχέσης με τη διαφορά για τα οποία μιλάει ο Τσβέταν Τοντορόφ στο έργο του για
την κατάκτηση της Αμερικής από τους Ισπανούς: «η διαφορά υποβαθμίζεται σε
ανισότητα, η ισότητα, σε ταυτότητα» (Τοντορόφ 2004: 221). Κατ’αντιστοιχία, ο
πέρσης «άλλος» εγγράφεται αρχικά σε ένα ευρωπαϊκό-χριστιανικό πλέγμα
νοηματοδότησης –ο Σάχης μοιάζει στους ευρωπαίους ηγεμόνες καθώς αναγνωρίζει
το αυλικό σύστημα εύνοιας και πατρωνίας, η πολεμική τέχνη των Περσών μοιάζει με
αυτή των Ευρωπαίων– για να οδηγηθεί, ωστόσο, στην απαξίωση: οι Πέρσες
εγκαταβιώνουν σε ένα βάρβαρο παρελθόν.
Η αναπαράσταση της βάρβαρης, «μεσαιωνικής» πολεμικής τέχνης των Περσών
με την επίδειξη των κομμένων κεφαλιών των αντιπάλων διασταυρώνεται υπόρρητα
με την αμφίσημη εικόνα του κανιβάλου από το δοκίμιο του Michel de Montaigne
Περί των κανιβάλων. Εκεί οι στρατιωτικοί τρόποι και το ήθος των κανιβάλων
προσδιορίζονται ως «καθόλα ευγενή», θυμίζοντας τα λόγια που ο Anthony
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χρησιμοποιεί («Ο τρόπος που πολεμάτε είναι αντρίκιος, ατρόμητος και αξιέπαινος»)
για να χαρακτηρίσει την πολεμική πρακτική των Περσών στην αρχική σκηνή με την
εικονική μάχη. Σε αναλογία, ωστόσο, της εισόδου των Περσών στη σκηνή με τα
κεφάλια των αντιπάλων τους καρφωμένα στα ξίφη τους, ο Montaigne περιγράφει τη
συνήθεια των κανιβάλων να επιστρέφουν από τη μάχη με τα κεφάλια των αντιπάλων
ως τρόπαια που θα τοποθετηθούν στην πόρτα του σπιτιού τους και να
καταβροχθίζουν τους αιχμαλώτους τους (Montaigne 1588: τ. 1, 87v-89v).
Μέσω αυτών των σωματοποιημένων αναπαραστάσεων της βαρβαρότητας η
ταυτότητα του Πέρση διαμορφώνεται ως μια σύνθεση ετεροτήτων και ως αποτέλεσμα
μιας τεχνολογίας μετωνυμιών. Η μορφή του Πέρση διαπλέκεται με τη μορφή του
κανίβαλου, και βέβαια του Ινδιάνου της Αμερικής, και πλέον είναι δηλωτική της
βαρβαρότητας, παρακμής και της υστέρησης, δηλαδή εκείνων των λόγων με τους
οποίους επενδύθηκαν οι κοινωνίες των ντόπιων της Αμερικής.
Η οπτική και κειμενική αναπαράσταση τη σωματοποιημένης ετερότητας, που
είδαμε στο Ψαλτήριο του Luttrell και των σωματοποιημένων αναπαραστάσεων της
βαρβαρότητας στο θεατρικό έργο, αναπλαισιώνεται και ανανοηματοδοτείται στο
επόμενο κείμενο που θα εξετάσουμε. Πρόκειται για το αυτοβιογραφικό και
περιηγητικό αφήγημα του John Smith, The True Travels, Adventures and
Observations of Captaine Iohn Smith in Europe, Asia, Africke, and America εκδομένο
στο Λονδίνο το 1630. Ο Smith είναι γνωστός κυρίως για την δράση του στον αγγλικό
εποικισμό της Virginia στην Αμερική με τα προγενέστερα σχετικά κείμενα που είχε
συγγράψει και για την υποτιθέμενη σχέση του με την Pocahontas, με την οποία η
δημόσια μνήμη για αυτόν κυρίως συγκροτήθηκε.
Την εποχή που εκδίδεται το περιηγητικό και αυτοβιογραφικό του κείμενο ο
Smith είναι ήδη καταξιωμένος στο κοινό για την προγενέστερη δράση του στην
Αμερική. Σύμφωνα με την αυτοβιογραφική αφήγηση, ο Smith κατά τις περιπλανήσεις
του στον ευρωπαϊκό χώρο ως μισθοφόρος εμπλέκεται και προσφέρει τις στρατιωτικές
υπηρεσίες του σε ηγεμόνες της κεντρικής Ευρώπης κατά την πολιορκία μιας
οθωμανικής πόλης κάπου στην Τρανσυλβανία. Στην διάρκεια της πολιορκίας ο Smith
εμπλέκεται σε τρεις μονομαχίες με τρεις οθωμανούς αξιωματούχους, τους οποίους
νικά και αποκεφαλίζει. Τα αποκεφαλισμένα σώματα επιστρέφονται στο τουρκικό
στρατόπεδο ενώ τα κεφάλια τοποθετημένα σε πασσάλους παρουσιάζονται
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θριαμβευτικά και προσφέρονται ως τρόπαια στους χριστιανούς ηγεμόνες.7 Οι νίκες
του και η παρουσίαση των κεφαλιών εξασφαλίζουν στον Smith τιμές, χρηματικές
απολαβές και κυρίως την απονομή οικόσημου. Στις τρεις οπτικές αναπαραστάσεις
που εικονογραφούν τις νίκες του Smith οι δύο μονομάχοι παραμένουν καλυμμένοι
κάτω από τις πανοπλίες τους. Η διαφορά τους ορίζεται μόνο ως θρησκευτική όπως
δηλώνει η παρουσία του σταυρού και της ημισελήνου πάνω από τον κάθε
αντιμαχόμενο. Υπό αυτή την έννοια αυτές οι αναπαραστάσεις της χριστιανοισλαμικής «συνάντησης» βρίσκονται εγγύτερα στο κατεξοχήν σταυροφορικό πνεύμα
που υποστασιοποιούσε μόνο τη θρησκευτική διάσταση της σύγκρουσης από ό,τι η
μονομαχία μεταξύ Ριχάρδου και Σαλαντίν, που, όπως είδαμε, υπερέβαινε την αμιγώς
θρησκευτική δυναμική.
Εδώ τόσο η ενσώματη ετερότητα όσο και οι σωματοποιημένες αναπαραστάσεις
της βαρβαρότητας υποχωρούν μπροστά στη δυναμική ενός αμιγώς σταυροφορικού
χριστιανικού θριάμβου. Για την ακρίβεια, η σωματοποιημένη αναπαράσταση της
βαρβαρότητας, που εμφατικά αναδείχθηκε ήδη από την πρώτη σκηνή του θεατρικού
έργου, χάνει τις συνδηλώσεις που τυχόν έφερε και αναδιατάσσεται, χωρίς ενδοιασμό,
για να εξυπηρετήσει με διαφορετικό τρόπο την ανάδειξη, συγκρότηση και στοχεύσεις
του γράφοντος υποκειμένου. Ο Smith, αν και μερικές δεκαετίες μετά τη συγγραφή
και δημόσια εκτέλεση του θεατρικού έργου για τους αδελφούς Sherley, εξακολουθεί
να επιδιώκει να εγγράψει τη δράση και τη φήμη του σε ένα ανδρικό ιδεώδες
ιπποτισμού που, όπως αναφέραμε, παρέμενε ζωντανό σε κάποιους κύκλους της
αγγλικής αριστοκρατίας τον 17ο αιώνα. Σε αυτούς τους κύκλους η επιτομή του
ιπποτικού ιδεώδους ήταν η μονομαχία η οποία εξακολουθούσε να φέρει κοινωνικό
και πολιτισμικό βάρος. Αν και είχε χάσει προ πολλού την πρακτική αξία της στη
διεξαγωγή του πολέμου και επίσης τον 17ο αιώνα είχε εκπέσει ακόμα και ως αυλική
δραστηριότητα όπως συνέβαινε στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα, η
μονομαχία στο πεδίο της μάχης ή, ακριβέστερα, η φαντασίωσή της επιτρέπει την
επιτέλεση

του

αριστοκρατικής

7

παρελθόν
ταυτότητας.

ως

ενός

Εδώ

η

φαντασιακού

επαναφεουδαρχισμού

σχέση παρελθόντος

και

της

παρελθόντος

Οι οπτικές αναπαραστάσεις από το κείμενο του Smith είναι διαθέσιμες από την ψηφιακή συλλογή της

Folger Shakespeare Library στους παρακάτω συνδέσμους: http://luna.folger.edu/luna/servlet/s/2874ri,
http://luna.folger.edu/luna/servlet/s/85920b.
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νοηματοδοτούνταν με όρους παρελθοντικής δόξας και παροντικού ξεπεσμού. Όπως
επισημαίνει η Mary Fuller, ως αυτοδημιουργητος και ανερχόμενος ο Smith επιδίωκε
να αναμοχλεύσει αυτή τη σχέση παρόντος-παρελθόντος. Ο μουσουλμάνος αντίπαλός
του έπρεπε να προσιδιάζει σε μια οικία αυλική μορφή και να εγγράφεται σε μια
ισότιμη αυλική σχέση όπου ο λόγος περί σωματικοποιημένης διαφοράς δεν είχε θέση.
Η χριστιανο-οθωμανική μεθόριος, κάπου στην κεντρική Ευρώπη, παρέμενε ένας
φαντασιακός τόπος που το ιπποτικό ιδεώδες μπορούσε ακόμα να πραγματοποιηθεί ως
επιτέλεση μιας χριστιανικής αρρενωπότητας και η κοινωνική κινητικότητα να γίνει
πράξη. Η χριστιανο-ισλαμική «συνάντηση» ως μονομαχία στην οθωμανική μεθόριο
μετωνυμικά επανακαθόριζε σχέσεις εξουσίας στο αγγλικό συμφραζόμενο (Fuller
2008: 85-116). Με τον ίδιο τρόπο η αγριότητα της εικόνας με τα τρία κεφάλια δεν
αντιβαίνει το μήνυμα του Smith. Ο νοσταλγικός αιμοσταγής μεσαιωνισμός δεν είναι
ένας απαραίτητα ένας ξεπερασμένος κώδικας αρρενωπότητας, όπως στη περίπτωση
του θεατρικού έργου, αλλά ένας επιδιωκόμενος κώδικας τον οποίον μπορεί κανείς να
εξακολουθεί να επικαλείται προκειμένου να επανορίσει την προσωπική καταξίωση.
Η ανανοηματοδότηση της οπτικής παράστασης των κομμένων κεφαλιών από
έναν καταξιωμένο συγγραφέα όπως ο John Smith σε σχέση με την προγενέστερη
χρήση που είδαμε στο θεατρικό έργο μας επαναφέρει στα αρχικά ερωτήματα αυτού
του άρθρου. Προσεγγίζοντας τις αναπαραστάσεις της διαφοράς κατά την
προνεοτερική περίοδο καθίσταται αναγκαία η ανίχνευση των κοινωνικών και
πολιτισμικών δυναμικών που έδιναν στις αναπαραστάσεις ισχύ για να εξυπηρετήσουν
ανάγκες και στόχους, χωρίς να ορίζονται στη βάση αρνητικών, θετικών ή
παραμορφωτικών συνδηλώσεων έξω από το συμφραζόμενο που τις παράγει. Την ίδια
στιγμή, η ενσώματη ετερότητα του Σαλαντίν, που υπερβαίνει τη θρησκευτική
διαφορά, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε την παραγωγή ιεραρχικών κατηγοριών στη
βάση του αναφομοίωτου «άλλου» που ορίζεται ως σωματοποιημένη διαφορά. Αν και
ένα ισχυρό ιστοριογραφικό αφήγημα προτείνει την ανάδειξη των σωματικών
διαφορών ως οργανωτική αρχή του «φυλετικού» λόγου και πρακτικής από τον
ύστερο 18ο αιώνα, η συστηματική έρευνα των τελευταίων χρόνων στο πεδίο των
Αναγεννησιακών Σπουδών μας υποχρεώνει να προβληματοποιήσουμε παραδεδομένες
περιοδολογήσεις και να σκεφτούμε ότι, αν και το «βιολογικό» ιδίωμα της
νεοτερικότητας εκλείπει πριν τον 18ο αιώνα, η περίοδος από τον 14ο αιώνα
διαμορφώνει τόπους και τρόπους υποστασιοποίησης και φυσικοποίησης της
διαφοράς με κατεξοχήν πεδία το σώμα και το φύλο που μετασχηματίζονται και
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εκβάλλουν σε μεταγενέστερες εποχές και ίσως μας είναι ανησυχητικά και
αποσταθεροποιητικά οικείοι (Benveniste & Plakotos 2017).
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ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Κ.Ι. ΚΑΛΑΤΖΗ
Μ.Γ. Βαρβούνης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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Abstract
This study examines the assimilation and incorporation of the contemporary Samiote
cultural identity in the work of prose writer Kostas I. Kalatzís. More specifically, it
examines individual references to it in his work, as well as his stance towards basic
issues that preoccupy contemporary society in Samos, such as the passage from
tradition to modernism, the attitude towards tourism, and the concept and practical
meaning of both progress and the modernization of customs and mores in local
society. This is carried out comparatively, and in relation to similar references of
other Samiote authors touching upon the same issues, while also taking into account
the conclusions of related fieldwork regarding the islanders’ perception of these
subjects.

Key-Words
Writer Kostas I. Kalatzís, Samos, Cultural Identity, Tradition, Modernity, Tourism,
Customs, Fieldwork.

Αν κάτι χαρακτηρίζει σήμερα τις σύγχρονές μας εκδηλώσεις του ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού, αυτό βεβαίως είναι η παγίωση και η προβολή ενός ολόκληρου
συστήματος πολιτισμικών ταυτοτήτων, δια των οποίων εκδηλώνεται κυρίως η
τοπικότητα, που αποτελεί και τη βασική συνιστώσα της τοπικής πολιτισμικής
ταυτότητας. Οι προβαλλόμενες κάθε φορά ταυτότητες ισορροπούν ανάμεσα στην
παράδοση και τον νεωτερισμό, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις εκδηλώσεις του
λαϊκού πολιτισμού, και είναι, σε τελική ανάλυση, αυτό που προσλαμβάνουμε όταν
μιλάμε για τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό ενός τόπου.
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Οι ταυτότητες αυτές συχνά προβάλλονται ή αποτυπώνονται και σε λογοτεχνικά
έργα, ιδιαίτερα μάλιστα στα κείμενα εκείνα που έχουν στενή θεματολογική σχέση με
έναν τόπο, ή των οποίων ο συγγραφέας έχει επιλέξει να τονίζει την ιδιαίτερη σχέση
που νιώθει να τον συνδέει με την ιδιαίτερη πατρίδα του, ή με κάποιον άλλο τόπο της
προτίμησής του. Κι έτσι οι τοπικές ταυτότητες αποβαίνουν βασικές γραμμές και
κύριοι πυλώνες, πάνω στους οποίους συχνά οργανώνεται και δομείται ένα
λογοτεχνικό έργο, κυρίως δε η σύγχρονη πεζογραφία μας, μιας και η ποίηση με την
αφαιρετικότητα που συνήθως τη διακρίνει συχνά ξεφεύγει από τον κανόνα αυτό.
Σε όσα ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε και να εξετάσουμε
την προβολή της σύγχρονης σαμιακής πολιτισμικής ταυτότητας στο πεζογραφικό
έργο του λογοτέχνη Κώστα Ι. Καλατζή, που γεννήθηκε το 1927 και πέθανε το 2013
(Βαρβούνης 2014; Βοϊκλής 2003; Βοϊκλής 2005; Βοϊκλής 2015). Και μάλιστα, την
επικέντρωση της ουσίας αυτής της ταυτότητας στη σύγκρουση ανάμεσα στην
παράδοση και τον νεωτερισμό, στην πρόοδο και στη καθεστυκηία τάξη των
πραγμάτων, κοντολογίς ανάμεσα στο παλιό και στο καινούργιο, όπως την περιέγραψε
και την παρουσίασε ο Καλατζής σε ορισμένα από τα αντιπροσωπευτικότερα κείμενά
του. Και με βάση τη μελέτη αυτή, θα προσπαθήσουμε τελικά να δούμε ποια ήταν η
σύγχρονη σαμιακή πολιτισμική ταυτότητα, όπως ο Καλατζής τη βίωνε και την
αντιλαμβανόταν, και πώς την περιέγραφε και την αξιολογούσε στα κείμενά του, ως
μια βασική λογοτεχνική αναπαράσταση της σύγχρονής μας πολιτισμικής ταυτότητας
του αιγαιοπελαγίτικου νησιού (Δεμιρτζάκης 1998; Δημητριάδης 2013-2014).

Θα πρέπει εξ αρχής να σημειωθεί ότι ο Κώστας Καλατζής, ήδη από την αρχή
των λογοτεχνικών του επιδόσεων επέλεξε να προβάλει προς τα έξω τη σαμιακή του
ταυτότητα, αναδεικνύοντάς την σε κυρίαρχη συνιστώσα του έργου του. Στην
περίπτωση του Καλατζή η παρατήρηση αυτή πιστεύω πως δεν είναι αρκετή για να
εξηγήσει τον «σαμιοκεντρισμό» του. Είναι ασφαλώς μια εσώτερη σχέση, πολύ πιο
δυνατή και συγκλονιστική από την απλή νοσταλγία, που οδήγησε τη γραφίδα του να
χαράξει γραμμές όπως αυτές της «Ασημόπετρας» (Θαλασσινός 1989; Σταματίου
1983; Σταματίου1984), του «Ταμπάκικου» ή του «Φούρνου του Λεωνίδα Τσακμάκη».
Δεν είναι η αγάπη προς τη γενέτειρα, που όλοι λίγο ως πολύ νιώθουμε, είναι κάτι
καταιγιστικότερο.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ιδέες χωρίς τη γλωσσική τους έκφραση, και
φυσικά δεν υφίσταται λογοτεχνικό έργο πέρα και έξω από τη λεκτική του ένδυση, το
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σαμιακό γλωσσικό ιδίωμα παίρνει τον χαρακτήρα του κύριου εκφραστή μιας
ιδιότυπης, αλλά και απολύτως αντιπροσωπευτικής, «σαμιακότητας» στα κείμενα του
Κώστα Καλατζή (Δημητριάδης 2013-2014; Βοϊκλής 2015; Χατζημιχάλη 2014;
Δημητριάδης 2014). Ό,τι μας δίνει από το νησί χαρακτηριστικό είναι οι περιγραφές
τόπων και ανθρώπων και τα λόγια τους, οι απαντήσεις τους σε μεγάλες και μικρές
στιγμές, λακωνικές και φιλοσοφημένες, μέσα από τις οποίες αναπαράγεται ολόκληρη
η λαϊκή μεταφυσική, φιλοσοφία και βιοθεωρία. Γι’ αυτό άλλωστε συχνότατα οι
Σαμιώτες πρωταγωνιστές του μιλούν με λόγο γνωμικό και παροιμιακό, γιατί ο
παροιμιακός λόγος είναι που κατά κύριο λόγο εμπεριέχει και εκφράζει τη λαϊκή
φιλοσοφική και κοσμοθεωρητική διάθεση (Χατζησταυρινού-Εξαρχάκου 1998).
Αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση του Καλατζή με τις παλαιότερες μορφές του
σαμιακού λαϊκού πολιτισμού είχα την ευκαιρία παλαιότερα να διατυπώσω ορισμένες
σκέψεις (Βαρβούνης 2014).1 Φαίνεται αυτό ιδίως στα κείμενα που ο συγγραφέας μας
αποσκοπεί να παρουσιάσει ψυχογραφικά έναν τύπο, συνήθως μια εμβληματική
προσωπικότητα του σαμιακού λαϊκού πολιτισμού. Παρά το γεγονός ότι οι ήρωες που
επιλέγει έχουν όλοι κοινά χαρακτηριστικά και περίπου όμοια υποδείγματα ζωής και
δράσης, οι επιμέρους λεπτομέρειες είναι κάθε φορά διαφορετικές. Όλα αυτά τα
φωτίζει με τη λογοτεχνική γραφή του, μέσα από τις αντιδράσεις και τα λόγια των
ηρώων του, τα προβάλει και τα αποτυπώνει με τρόπο που να αναφέρεται, σε τελική
ανάλυση, συνολικά στη σαμιακή λαογραφία (Βοϊκλής 2002; Ζαφείρης 1984;
Κατσικογιάννη 2014; Λάνδρος 2005: 51-61; Σίμος 2005: 62-69).
Οπωσδήποτε, ο Κώστας Καλατζής δεν καλλιέργησε την ηθογραφία, στην
παράδοση της οποίας ανήκουν οι εκτενείς λαογραφικές περιγραφές. Το έργο του,
όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να εκκινεί από σαμιακά παραδείγματα, ενδιαφέρει
όμως πανανθρώπινα συναισθήματα και προβλήματα, γι’ αυτό άλλωστε και
καταξιώθηκε έξω από τα στενά γεωγραφικά και πολιτισμικά όρια της μικρής μας
πατρίδας (Βαρβούνης 2006; Gripsrud 1989). Ωστόσο, και μόνο η αναφορά, έστω και
σε πρώτο επίπεδο, των σαμιακών θεμάτων και παραδειγμάτων ανέδειξε ευρύτερα την
σαμιακή πολιτισμική ταυτότητα, προσφέροντας στις εκτενείς σαμιακές αναφορές ένα
καλοτάξιδο και αποδεκτό λογοτεχνικό όχημα για να ταξιδέψουν ανά το πανελλήνιο

1

Πολλά σχετικά παραδείγματα αυτής της συνθήκης για την ερμηνεία μορφών και φαινομένων του

λαϊκού πολιτισμού παρατηρούμε σε διάφορους νεοέλληνες συγγραφείς. Ανάλογα άλλωστε φαινόμενα
παρατηρούνται και σε άλλους λαούς.
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και να αγαπηθούν από ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό (Βαρβούνης 2003-2004;
Βελώνης 2014; Γιαννούτσος – Θρασυβούλου 2014).
Μια ακόμη παρατήρηση θα πρέπει να γίνει για τον τρόπο της εργασίας του:
Πριν αρχίσει να γράφει, ο Καλατζής συνήθιζε να ερευνά, να ακούει, να συζητά και να
αναλύει τα πράγματα. Χαρακτηριστική αυτής της εργασίας του είναι η βιωματική
σχέση του με το σαμιακό τοπίο, μιας από τις δύο βασικές συνιστώσες στα πλαίσια
των οποίων εγγράφεται ο λαϊκός πολιτισμός του νησιού μας. Ο Καλατζής ποτέ δεν
περιέγραψε σαμιακό τοπίο που πριν δεν είχε επισκεφθεί, που δεν είχε περπατήσει και
δεν είχε προσπαθήσει να νιώσει την λογική της δόμησής του και την εσώτερη λογική
της συγκρότησής του. Μόνο όποιος διαβάσει τα σχετικά κείμενά του μπορεί να
κατανοήσει όσα παραπάνω διαπιστώνονται για τον τρόπο με τον οποίο προσέλαβε,
ανέλυσε, ερμήνευσε και απέδωσε το σαμιακό τοπίο, αλλά και ειδικότερα την
ιστορικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου
(Δαμιανάκος 1987; Köstlin – Shrake 1997), ως θέατρο της ανθρώπινης
δραστηριότητας και ως σκηνικό του λαϊκού πολιτισμού των Σαμίων.
Η άλλη παράμετρος του λαϊκού πολιτισμού, χωρίς την οποία δεν μπορεί να
ερμηνευθεί αυτός, είναι βέβαια ο χρόνος, στις διαστάσεις που τον έχει αναδείξει η
Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος (1973; 1993) και πρόσφατα ο Βασίλης Νιτσιάκος
(2003). Τον ιστορικό χρόνο, ο Καλατζής τον βίωσε πραγματικά, είτε μέσα από τις
αναμνήσεις των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, που συνέπεσαν με οριακές
στιγμές και χρόνια δίσεχτα για την Ελλάδα και για τη Σάμο ειδικότερα, είτε μέσα από
τα βιώματα άλλων (Νικολαΐδου 1976; Verso 1991; Cell 1992; Kαυταντζόγλου 1995),
όπου και η σχετική παλαιότερη διεθνής βιβλιογραφία., τα οποία προσέλαβε με της
συζητήσεις και τις συνεντεύξεις, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω. Και αφού
πρώτα τον εξερεύνησε στις λεπτομέρειες και προσπάθησε να τον κατανοήσει σε όλες
τις παραμέτρους του, κατόπιν τον μετέπλασσε μυθιστορηματικά, για να τον περιλάβει
στα έργα του (Δουλαβέρας 2010-2012).
Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τον κρουστό λόγο του, τον γεμάτο από τον ρυθμό
της λαϊκής σκέψης και έκφρασης, τον πλήρη από κατακτήσεις επεξεργασίας γενεών
πάνω στα εκφραστικά μέσα και εργαλεία του λαού μας, μπορούμε να κατανοήσουμε
την επίδραση που ο γραπτός του λόγος έχει πάνω στους αναγνώστες του (Βοϊκλής
2003). Ο Κώστας Καλατζής κατανόησε το λαϊκό πολιτισμό της Σάμου όχι ως μια
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σειρά εξωτερικών εκδηλώσεων διαποτισμένων από ένα νοσταλγικό εξωτικό χρώμα,2
αλλά ως όρο και τρόπο αληθινής ύπαρξης. Τον είδε με τα μάτια του έσω ανθρώπου
και τον κατανόησε ως βασική και αναγκαία συνισταμένη της ατομικής και της
συλλογικής ύπαρξης του ανθρώπου, ως βάση τόσο του αυτοπροσδιορισμού όσο και
του ετεροπροσδιορισμού του, ως στοιχείο προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας.
Γι’ αυτό και τον προσέλαβε σωστά, γεγονός που του επέτρεψε να τον χρησιμοποιήσει
παραγωγικά στο έργο του (Βαρβούνης 1996).
Μακριά από την περιγραφική πολυδιάσπαση και την λαογραφική ταξινόμηση, ο
συγγραφέας μας αντιμετώπισε το λαϊκό πολιτισμό του νησιού μας ως σύνολο ενιαίο
και αδιάσπαστο, ως τρόπο έκφρασης και ως αίρεση βίου, γι’ αυτό και τον
«καθαγίασε» στα κείμενά του εμπράκτως, χωρίς να τον αγιογραφήσει στα λόγια.
Μπόρεσε να το κάνει αυτό, εξ αιτίας του συγγραφικού του μεγέθους, που ούτε τυχαίο
ήταν, ούτε συνηθισμένο. Και για τούτο θα μείνει στην ιστορία της λογοτεχνίας μας,
και όχι μόνο στα στενά όρια των σαμιακών γραμμάτων, αλλά ευρύτερα πανελλαδικά,
ως ένας σπουδαίος συγγραφέας, με προσωπικό ύφος, με άποψη και γνήσια τιμιότητα
σε όσα έγραψε (Βαρβούνης 2005).
Στο σημείο αυτό όμως προκύπτει ένα βασικό ερώτημα, που είναι κρίσιμο και
για τη συνολική εκτίμηση του έργου του: Με δεδομένη την ιστορικότητα των
λαογραφικών φαινομένων, και την εγγραφή τους σε ιστορικά πλαίσια, όπως
παραπάνω αναφέρθηκε, ποια φάση του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου περιέγραψε και
ύμνησε ο Καλατζής; Με άλλα λόγια τι περιεχόμενο έδωσε στη σαμιακή πολιτισμική
ταυτότητα την οποία περιέγραψε και πρόβαλε, και πού τοποθέτησε το όριο μεταξύ
του επαινετού και αξιομίμητου και του απορριπτέου και αξιοκατάκριτου; Η
απάντηση στο ερώτημα αυτό, που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια φανερώνει και
ποιο ήταν το εσώτατο περιεχόμενο της σαμιακής πολιτισμικής ταυτότητας, όπως
αυτή σχηματοποιήθηκε και προβλήθηκε στο λογοτεχνικό του έργο.
Η απάντηση δεν είναι δύσκολη, καθώς προκύπτει από το ίδιο το έργο του: Ο
Κώστας Καλατζής θεώρησε γνήσια μόνο την παλαιότερη, την προβιομηχανική και
προπολεμική, μορφή της σαμιακής παραδοσιακής καθημερινότητας, ενώ άσκησε
δριμύτατη

2

κριτική

στις

κάθε

είδους

αλλαγές,
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νεωτερισμούς,
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Συνέβη αυτό σε άλλους συγγραφείς της ηθογραφικής λογοτεχνικής μας παράδοσης. Το ίδιο

διαπιστώνεται και σε άλλους λαούς (Hirsch 1992).
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εκσυγχρονισμούς και τις προσαρμογές που επιβλήθηκαν στην καθημερινή ζωή του
νησιού μετά το τέλος του Δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου, και ως τις μέρες μας.
Αν κανείς διαβάσει προσεκτικά τα έργα του, ιδίως τα νεώτερα, θα διαπιστώσει
μια αμείλικτη κριτική για ό,τι νέο καταστρέφει αλόγιστα στο παλαιό, για ό,τι
νεωτερικό ερχόταν σταδιακά να ισοπεδώσει και να αλλοτριώσει τον κόσμο που ο
ίδιος είχε γνωρίσει και αγαπήσει στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια (Γεωργίου
2005). Ήδη στο «Ταμπάκικο» (1990), το τρίτο μεγάλο βιβλίο του, σε μια απολύτως
χαρακτηριστική υποσημείωση, παραθέτει τις απόψεις του σχετικά με την «πρόοδο»
και τις αλλαγές που φέρνει στον παραδοσιακό βίο της Σάμου : «Σήμερα είναι αλλιώς.
Οι νέες μέθοδοι κατεργασίας εξαφανίσανε τη βρώμα. Μαζί όμως με τη βρώμα χάθηκε
και η ψυχή της πολιτείας. Δε στέκεται πια στα δικά της τα πόδια η πολιτεία … Εκεί που
άλλοτε χτίζονταν ταμπάκικα χτίζονται τώρα απαστράπτοντα χοτέλ, μοτέλ και ρουμς.
Άλλαξε ο τρόπος ζωής, αλλάξανε οι άνθρωποι, αλλάξανε όλα. Η πολιτεία γίνηκε κι
αυτή μια άπληστη λάχνη απομύζησης του τουριστικού χυλού. Απρόσωπη, ψυχρή και
συμφεροντολόγα. Υποδουλώθηκε στους βόρειους που έχουνε κει πάνω τη δύναμη, κι
έρχονται δω κάτω να δροσιστούν και να πλύνουνε τα πόδια και τις ιδρωμένες μασχάλες
τους … Τη ζωογόνο ταμπακίλα αντικατάστησε η ευωδιά του αλλοδαπού στίφους»
(Καλατζής 1990: 37, σημ. 1).
Τα δύο προηγούμενα μεγάλα βιβλία του, «Η Ασημόπετρα» (1982 α΄ έκδ.) και «Η
Μπιραρία του Μονάχου» (1984) δεν προσφερόταν για τέτοιου είδους προσεγγίσεις
και διαπιστώσεις, όμως μετά το 1990, καθώς ο Καλατζής αρχίζει να
προσανατολίζεται σε μια θεματολογία που ξεκινά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
φτάνει ως τις μέρες μας, οι σχετικές αναφορές του όλο και πληθαίνουν. Δεν πρόκειται
για μια προσωπική και ιδεοληπτική άρνηση της προόδου, της τεχνολογίας και των
σύγχρονων συνθηκών, αλλά για μια συστηματική κριτική των νέων πολιτισμικών και
κοινωνικών συνθηκών που δημιουργούνται σταδιακά από τη δεκαετία του ’80 και
μετά στη Σάμο – και όχι μόνο – και συνιστούν στην πραγματικότητα αλλοίωση της
παράδοσης του τόπου και των ανθρώπων του.3
Συνεχίζει μάλιστα να κατακρίνει το νέο, που αλόγιστα καταστρέφει το παλαιό,
χωρίς ευαισθησία, σεβασμό και περίσκεψη ως και τα τελευταία κείμενά του, με
αφορμή, για παράδειγμα, τη «μοντέρνα» ανακαίνιση ενός ναού και τα νέα ήθη στην
3

Γενικότερα ο συγγραφέας υιοθετεί μια απολύτως καταφατική στάση απέναντι στις παλαιότερες

μορφές ζωής και πολιτισμού (Βαρβούνης 2014; Λάνδρος 2014).
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εθιμοταξία του προσκυνήματος σε αυτόν, τα οποία επιβάλλει ένας επίσης νέος ιερέας
που τον φροντίζει (Βαρβούνης 2014; Burke 2009). Και φυσικά βάλλει ευθέως κατά
της τηλεόρασης και των νέων υποδειγμάτων ζωής που αυτή επιβάλλει στον άνθρωπο,
περιγράφοντας ως γκροτέσκες φιγούρες τους ανθρώπους που άκριτα επηρεάζονται
από όσα βλέπουν και ακούν στις τηλεοπτικές εκπομπές, ακόμη και σε ιδιωτικές, αλλά
εκτενείς και απολύτως διαφωτιστικές για τις απόψεις του επιστολές, τις οποίες
συνέγραψε και απέστειλε σε φίλους και γνωστούς (Καλατζής 2014).4 Ο κατάλογος
των σχετικών αναφορών του θα μπορούσε να μακρύνει αρκετά, καθώς όλα τα
ανάλογα παραθέματα κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος (Βαρβούνης 2015-2016).
Ίσως λοιπόν θα ήταν πιο ενδιαφέρον να αναλύσουμε τις απόψεις αυτές, και να δούμε
το πολιτισμικό υπόβαθρο και τη λαογραφική σημασία τους.

Ουσιαστικά ο Καλατζής, στις σχετικές αναφορές του, κυρίως σε σχόλια και
διηγήματα, περιγράφει τον σχηματισμό μιας νέας και νεωτερικής πολιτισμικής
ταυτότητας της Σάμου, την οποία θεωρεί ευθέως και κατά πάντα αντίθετη στα
γνωστά και τα καθιερωμένα, σε όσα δηλαδή ο ίδιος χαρακτηρίζει και αντιλαμβάνεται
ως «παραδοσιακά». Όπως οι William Rowe

και Vivian Schelling (1991)

υποστηρίζουν, στις περιπτώσεις αυτές ο συγγραφέας ταυτίζει τις μνήμες του με την
παράδοση, και τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας με την αυθεντικότητα,
θεωρώντας ότι μόνο ό,τι βίωσε παλαιότερα συνιστά μια αυθεντική και διαχρονική
έκφραση του λαϊκού πολιτισμού του τόπου του – τον οποίο αντιλαμβάνεται ως
αναλλοίωτο και διαχρονικό – και κάθε τι διαφορετικό συνιστά νόθευση και αλλοίωση
της αρχετυπικής εκείνης αυθεντικότητας.
Στην πραγματικότητα, οι συνθήκες είναι και πιο περίπλοκες και διαφορετικές. Ο
λαϊκός πολιτισμός συνιστά ένα δυναμικό πολιτισμικό σύνολο που εντάσσεται στις
ιστορικές συνθήκες και μεταβάλλεται κατά την ιστορική αλλαγή των κοινωνιών που
τον δημιουργούν και τον καταναλώνουν. Η αίσθηση της κίνησης από την παράδοση
στη νεωτερικότητα συνδέεται με τον τρόπο αντίληψης των κοινωνικών αλλαγών
(Gusfield 1967), με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους
που αυτές παρουσιάζουν. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο λαϊκός πολιτισμός
ανανεώνεται, αναδομείται και εμπλουτίζεται συνεχώς, δέχεται νέα στοιχεία,
4

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ωστόσο παράδειγμα που προέρχεται όχι από τη Σάμο,

αλλά από την Πελοπόννησο.
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αποβάλλει ή τροποποιεί τα παλαιότερα, είναι όμως συνεχώς παρών στην πολιτισμική
υπόσταση και δημιουργία των ανθρώπινων κοινωνιών. Πρόκειται για τα
νεωτεριστικά λαϊκά πολιτισμικά μορφώματα (Canclini 2005), τα οποία μελετά η
νεωτερική λαογραφία,5 η οποία έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως, και αποτελεί κομμάτι
των σύγχρονων λαογραφικών σπουδών.
Σε ένα αφήγημά του, ο Καλατζής παραθέτει τη συνομιλία του με έναν γέροντα,
που ζει με τη γυναίκα του σε έναν μικρό οικισμό της δυτικής Σάμου, αποτελώντας
τους μοναδικούς πλέον μόνιμους κατοίκους του άλλοτε μικρού χωριού (Καλατζής
2002). Οι απόψεις που εκφράζονται από τον γέροντα συνομιλητή του, αλλά και οι
ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις ή οι σχολιασμοί του συγγραφέα είναι απολύτως
χαρακτηριστικοί για τον τρόπο με τον οποίο ο Καλατζής αντιλαμβάνεται την κίνηση
ανάμεσα στο παλαιό και το νέο, ως βασικό δομικό παράγοντα της σαμιακής
νησιωτικής πολιτισμικής ταυτότητας: Η σατιρική στάση απέναντι στον τουρισμό και
τους τουρίστες, η προσκόλληση στην πατρώα γη, η αίσθηση της αλλαγής των
κοινωνικών αξιών και μέτρων, η ουσιαστική άρνηση της σύγχρονης τεχνολογίας και
η κριτική στην «αλόγιστη» και συνεχή χρήση των μηχανών, αποτελούν τους βασικούς
άξονες αυτής της συζήτησης, που συμπυκνώνει, νομίζω την κριτική του νεωτερικού,
στην οποία και παραπάνω αναφερθήκαμε. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι
ανάλογα στοιχεία παρατηρούνται και σε άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, όπως έχει δείξει
η Del Negro (2005) σε σχετική μελέτη της.
Στο αισθητικό πεδίο, που απασχολεί τον συγγραφέα μας εξίσου με το χρηστικό,
το υλικό και το αξιακό, κάθε χρήση νέου υλικού και ανάλογης τεχνολογίας
εκλαμβάνεται ως χαρακτηριστική έκφραση του κιτς. Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή
των όρων της κοινωνικής ζωής, η αποδόμηση αυτού που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως
«παραδοσιακή» κοινωνία, βιώνεται τραυματικά και έτσι επικρίνεται έντονα, καθώς
θεωρείται υπεύθυνη για μια σειρά αρνητικών εκδηλώσεων και αλλαγών στην
παραδοσιακή καθημερινότητα της Σάμου (Levine 1968). Με τον τρόπο αυτό ο
Καλατζής βιώνει τη μετάβαση στη νεωτερικότητα ως μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο
διαφορετικές πολιτισμικές φάσεις, ως μια διαρκή αντιπαράθεση ανάμεσα στον κόσμο
του χθες και τον κόσμο του αύριο, με τον πρώτο να αξίζει να χρησιμεύσει ως

5

Χαρακτηριστικά παράδειγμα αυτής της νεωτερικής λαογραφικής μελέτης παραθέτει, μεταξύ άλλων,

ο Blank (2013), όπου και η παλαιότερη θεωρητική βιβλιογραφία, με σημαντικές θεωρητικές και
μεθοδολογικές παρατηρήσεις για το ζήτημα.
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υπόδειγμα για τον δεύτερο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπεται από τις συνθήκες που
επικρατούν.
Στην πραγματικότητα έχουμε επίσης εδώ μια σύγκρουση ανάμεσα στις
πολιτισμικές ταυτότητες που διαμόρφωσαν η τοπικότητα και η παγκοσμιοποίηση,
όπως την περιγράφει ο Mike Featherstone (1995). Η πρώτη με κυρίαρχο το αίτημα
της προβολής των τοπικών πολιτισμικών δεδομένων, ως μοναδικών και
ανεπανάληπτων, και η δεύτερη με την τάση μετατροπής των τοπικών κοινωνιών σε
ένα «παγκοσμιοποιημένο χυλό», όπου δεν θα υπάρχουν τοπικές διαφορετικότητες ή
εθνικές διαφοροποιήσεις (Bronner 2004). Ουσιαστικά, η σύγχρονη σαμιακή
πολιτισμική ταυτότητα, όπως την παρουσιάζει ο Καλατζής, αποτελεί μια σύνθεση
των δύο αυτών επιμέρους ταυτοτήτων, μια σύνθεση ευαίσθητη και μεταβαλλόμενη,
ανάλογα με τις πολιτισμικές και οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που κάθε φορά
επικρατούν ή κυριαρχούν.
Τη σύγκρουση τοπικότητας και παγκοσμιοποίησης ο Καλατζής αποδίδει ως
πολιτισμική αντιπαράθεση ανάμεσα στην «παράδοση» και τη νεωτερικότητα, έστω κι
αν η ταύτιση της παράδοσης με το παλαιό δεν ανταποκρίνεται σε όσα πρεσβεύει
σχετικά η επιστήμη της λαογραφίας. Τη σύγκρουση αυτή την περιγράφει στο
λογοτεχνικό του έργο με πολλές μορφές, είτε ως κομμάτι της σύγκρουσης των
γενεών, είτε με την εκδοχή της άρνησης της προόδου, είτε με την αντίφαση προς τον
τουρισμό και τα νέα ηθικά, ενδυματολογικά και διατροφικά ήθη που εισάγει (Oakes
2005). Και την παρουσιάζει με μια θετική και με μια αρνητική εκδοχή, δηλαδή είτε
ως έπαινο και αποδοχή απόλυτη των παλαιών δεδομένων, είτε ως κριτική, κάποτε δε
και έμμεση ή άμεση απόρριψη, των σύγχρονων αλλαγών. Και όπως παραπάνω
αναφέρθηκε, με την πάροδο των ετών, καθώς η πρόοδος της ηλικίας οδηγούσε και σε
μια αναμενόμενη συντηρητικοποίηση, παρόμοιες απόψεις άρχισαν να διεκδικούν
μεγαλύτερο μερίδιο αλλά και να αποκτούν πιο δυναμική έως και πιο επιθετική μορφή
στα κείμενά του, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, λογοτεχνικά και ιδιωτικά (Portes
1973).
Σε τελική ανάλυση, ο Καλατζής βίωσε και εξέφρασε τη σύγχρονη σαμιακή
πολιτισμική ταυτότητα ως μια εν εξελίξει αντίθεση ανάμεσα στην «παράδοση» και τη
νεωτερικότητα, ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο. Μια αντίθεση που αν το
στρεβλώς προοδευτικό – κατά την αξιολόγηση του ίδιου – επικρατήσει, θα οδηγήσει
σε υποβάθμιση και αλλοτρίωση τη συλλογική καθημερινότητα, και θα επιφέρει την
αλλοίωση της ταυτότητας και του φρονήματος των Σαμίων, σε όλα τα πεδία,
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αλλάζοντας τον «χαρακτήρα της φυλής». Πρόκειται για ένα επιχείρημα κοινό στη
σχετική πολεμική εναντίον της νεωτερικότητας, με το οποίο έχει ασχοληθεί ο
Anttonen (2005).
Αυτό που ο ίδιος, κάπως ειρωνικά και εντελώς επικριτικά, αποκαλούσε
«πρόοδο» αποτελεί την επιτομή όλων των αλλαγών, των μετασχηματισμών και των
εξελίξεων της παλαιότερης σαμιακής πολιτισμικής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα της
δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής (Αγγελινάρας 2014). Πρόκειται για ό,τι ο ίδιος
προσλάμβανε ασχολούμενος με τη Σάμο και επισκεπτόμενος συχνά το νησί,
συζητώντας με τους ανθρώπους του και προβληματιζόμενος πάνω στο μέλλον και την
εξέλιξη της πολιτισμικής ταυτότητας και ιδιομορφίας του.

Με τον τρόπο αυτό ο Κώστας Καλατζής στάθηκε απέναντι στην πολιτισμική
σύγκρουση που χαρακτηρίζει την εποχή μας, πιστεύοντας ότι από την αντίθεση
έπρεπε να προκύψει μια σύνθεση, η οποία ωστόσο θα έκλινε προς την πλευρά της
διατήρησης των τοπικών πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, και όχι προς τη λύση της
εναρμόνισης της σαμιακής καθημερινότητας προς τα διεθνώς κρατούντα. Ας δούμε
όμως κατά πόσον αυτά που ο ίδιος διαπίστωνε μπορούν να έχουν πραγματική
υπόσταση στην κοινή αντίληψη της σαμιακής κοινωνίας, ή αν πρόκειται για ατομικές
του ιδεοληψίες.
Όσα αναφέρονται στη συνομιλία του συγγραφέα με τον γέροντα, για την οποία
έγινε λόγος παραπάνω, αποτελούν τους πυλώνες της κριτικής απέναντι στη
νεωτερικότητα, όπως αυτή εκφράζεται σήμερα από τη σαμιακή κοινωνία, καθώς
προκύπτει και από τα συμπεράσματα της σχετικής επιτόπιας έρευνας για τη
καταγραφή και μελέτη των νεωτερικών λαογραφικών φαινομένων του νησιού.6 Για
παράδειγμα ο τουρισμός δεν εκλαμβάνεται θετικά από όλους τους Σαμίους, και οι
περισσότεροι απ’ αυτούς που δεν εμπλέκονται επαγγελματικά στις τουριστικές
εκμεταλλεύσεις τον θεωρούν μάλλον ως πηγή αρνητικών εξελίξεων, κυρίως δε ως
εφαλτήριο για την αλλοίωση των ηθών, κυρίως των νέων, για τη καταστρατήγηση
των παλαιών παραδοσιακών αξιών της κοινωνίας και για την εγκατάλειψη των
παραδοσιακών ασχολιών (Fiske 2010; Niedermüller 1994). Για τις τελευταίες
6

Η έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι του 2015 με ερωτηματολόγια, στα χωριά Χώρα, Βαθύ, Πυθαγόρειο,

Μαραθόκαμπος, Κοκκάρι και Πλάτανος, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα χωριών της Σάμου. Η σχετική
έρευνα επιβεβαιώνει και την απήχηση του έργου του Καλατζή στις νεότερες γενιές Σαμίων (Βελώνης
2003-2004).
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μάλιστα υπάρχει η άποψη ότι παρά τον σωματικό κόπο που απαιτούσαν εξασφάλιζαν
πιο ισορροπημένη ζωή και πιο υγιεινά προϊόντα για κατανάλωση.
Αλλά και για την υπερκατανάλωση τεχνολογίας, στην ιδιωτική και τη δημόσια
ζωή, παρόμοιες απόψεις εκφράζονται. Σύμφωνα με αυτές, η χρήση της τεχνολογίας
δεν είναι πάντα συμφέρουσα, ιδίως όταν ο «άνθρωπος γίνεται υπηρέτης της μηχανής
και όχι η μηχανή του ανθρώπου», όπως χαρακτηριστικά είπε κάποιος πληροφορητής.
Στη λαϊκή αντίληψη των κατοίκων του νησιού, η χρήση της τεχνολογίας συνδέεται με
την παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής, αλλά και με την εκδήλωση θανατηφόρων
ασθενειών, που καταστρέφουν την ανθρώπινη ζωή και εμποδίζουν την επιθυμητή
μακροζωία. Αυτή είναι μια στάση γνωστή και από άλλες ευρωπαϊκές και μη
κοινωνίες, όπως έχει δείξει ο Tufte (2000). Συνεπώς, προτιμητέα είναι η ήπια και
μερική χρήση της τεχνολογίας, και όχι η παρατηρούμενη υπερκατανάλωσή της, που
θεωρείται ότι υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή (Καλατζής 2014α).
Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι η ηλικιακή ταυτότητα των
πληροφορητών δείχνει πως η κύρια μάζα τους εντοπίζεται στις δεκαετίες 40-60, άρα
δεν πρόκειται για ηλικιωμένους και υπερήλικες, κάτι που θα εξηγούσε και την
έκφραση ορισμένων πιο συντηρητικών απόψεων. Συμβαδίζουν μάλιστα τα
αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας με την τάση, που κερδίζει όλο και περισσότερο
έδαφος στη σαμιακή κοινωνία, της επιστροφής, έστω και στις ελεύθερες ώρες, στα
γεωργικά και κτηνοτροφικά επαγγέλματα της παραδοσιακής κοινωνίας, με την
αξιοποίηση των πατρογονικών αγρών, από ανθρώπους που ωστόσο έχουν άλλο κύριο
επάγγελμα. Επίσης συμβαδίζουν με την τάση «επιστροφής στην παράδοση», που όλο
και περισσότερο επικρατεί στη σαμιακή κοινωνία, όχι μόνο σε επίπεδο καλλιεργειών,
αλλά και σε ζητήματα διασκέδασης, ενδιαφερόντων, επαφής ουσιαστικής με τη φύση,
καθημερινών ασχολιών, διατροφικών συνηθειών και οργάνωσης του καθημερινού
χρόνου (Hubinger 1997; Huyssen 1986).
Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε με βασικό στόχο να καταδείξει κατά πόσον οι
απόψεις αυτές του Καλατζή, που εκφράζονται και από άλλους Σάμιους συγγραφείς
όπως για παράδειγμα η Έλσα Χίου, η Κούλα Καραμηνά-Πόθου, ο Μιχ.
Παπαδημητρίου κ.λπ., απηχούν προσωπικές εκτιμήσεις και στάσεις ζωής ή
αντανακλούν κοινωνικές απόψεις για την πολιτισμική ταυτότητα της σαμιακής
κοινωνίας, την σημερινή κατάσταση και την πιθανή εξέλιξή της. Από τα
συμπεράσματά

της

καταφαίνεται

ότι

ο

Καλατζής

αποδίδει

λογοτεχνικά

πραγματικότητες που ο ίδιος βίωσε και γνώρισε μέσω της επαφής του με τους
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ανθρώπους του τόπου του, και με τις οποίες βεβαίως ο ίδιος αξιολογικά και
ιδεολογικά συμφωνούσε απολύτως.
Εν προκειμένω ο Καλατζής εξέφρασε την άποψη μιας μερίδας των Σαμίων για
τα θέματα αυτά – πλειοψηφικής ή μειοψηφικής δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα
καθώς δεν έχω τα ανάλογα στοιχεία – όχι προσωπικές και μεμονωμένες απόψεις. Ο
συγγραφέας μας έδωσε λογοτεχνική υπόσταση και βήμα έκφρασης σε μια λαϊκή
άποψη σχετικά με τη σύγχρονη σαμιακή πολιτισμική ταυτότητα, και την πάλη μεταξύ
της παραδοσιακότητας και της νεωτερικότητας, που παρατηρείται στην σύγχρονή μας
παραδοσιακή καθημερινότητα (Dinerstein 2003; Sieburth 1994). Άρα, στο έργο του
έχουμε την έκφραση μια μη «πολιτικώς ορθής» άποψης, που δεν ταυτίζει τον
τουρισμό με τη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδος, κατά την προσφιλή έκφραση
πολιτικών παραγόντων διαφόρων κομματικών επιτελείων, και έχει μια διαφορετική
άποψη για την πολιτιστική ταυτότητα και την πολιτισμική διαχείριση της σύγχρονης
σαμιακής κοινωνίας.
Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι ανάλογες απόψεις έχουν εκφραστεί όχι μόνο
σε τοπικές κοινωνίες άλλων ελληνικών τόπων, κατά κανόνα «τουριστικών νησιών»,
αλλά και γενικότερα σε παρόμοιες περιπτώσεις τοπικών κοινωνικών άλλων λαών. Η
διαφοροποίηση των συνθηκών της οικονομικής ζωής και η αλλαγή των δεδομένων
του υλικού βίου επιφέρουν κατά κανόνα και αλλαγές στις κοινωνικές και
πολιτισμικές δομές, που βιώνονται τραυματικά από μέρος της κοινωνίας, και μάλιστα
από όσους δεν συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στις εξελίξεις αυτές (Seremetakis
1993).7 Στην περίπτωσή μας, ο Κώστας Καλατζής έδωσε και αισθητική χροιά στις
απόψεις αυτές, κατακρίνοντας, για παράδειγμα, την πρόσφατη διαμόρφωση της
παραλίας στην πόλη της Σάμου, ή αρνούμενος τη χρήση σύγχρονων υλικών στην
επισκευή των σπιτιών, απορρίπτοντας την νεωτερική αισθητική που δημιουργεί η
χρήση τους.
Η σύγκρουση ανάμεσα στην τοπικότητα και στην παγκοσμιοποίηση αποτελεί
τον βασικό πόλο γύρω από τον οποίο διαμορφώνεται σήμερα η σαμιακή πολιτισμική
ταυτότητα. Αυτό ο Καλατζής το είχε κατανοήσει, και μέσα από τα κείμενα και τις
δημόσιες παρεμβάσεις του πρότεινε τη δική του λύση στο πρόβλημα, μια λύση που
ενείχε το στοιχείο της σύνθεσης, με την απαραίτητη όμως και κυρίαρχη δόση μιας
7

Η έννοια της συνεχούς επιδείνωσης των ανθρώπινων πραγμάτων εντοπίζεται και σε κείμενα του

συγγραφέα μας (Δημητριάδης 2005).
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πολιτισμικής «επιστροφής στις ρίζες» (Λάνδρος 2014). Θα πρέπει εδώ να
παρατηρηθεί ότι σε ανάλογες λύσεις κατατείνουν και άλλες ανάλογες πολιτισμικές
αντιπαραθέσεις διαφόρων τοπικών κοινωνιών πολλών λαών, καθώς έχει δείξει με
παραδείγματα ο Cooke (2014), όπου λόγω συνθηκών οι παλαιότερες μορφές
παράδοσης έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς το νεωτερισμό και τις εκδηλώσεις του
(Robinson 2004).
Ουσιαστικά πρόκειται για το σημείο αιχμής της διαδικασίας διαμόρφωσης των
σύγχρονών μας πολιτισμικών ταυτοτήτων, δεδομένου ότι οι νέες συνθήκες
επικοινωνίας συντελούν ώστε οι τάσεις της νεωτερικότητας και της ομογενοποίησης
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων μέσω της εξαφάνισής τους (Tomlinson 1995; Cantwell
1992), να είναι ιδιαιτέρως επιθετικές στις μέρες μας. Αυτό το είχε σωστά διαβλέψει ο
Κώστας Καλατζής, τονίζοντας την διαφαινόμενη σύγκρουση, και προτείνοντας τη
δική του λύση, που πάντοτε έκλινε προς την πλευρά της διατήρησης των
παλαιότερων μορφών ζωής, δράσης και πολιτισμού (Λάνδρος 2014).
Το ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη κριθεί. Η σαμιακή
πολιτισμική ταυτότητα, όπως και οι ανάλογες ταυτότητες άλλων τόπων, ελληνικών ή
μη, βρίσκεται στη φάση της διαμόρφωσης, στη διαλεκτική διαδικασία της αντίθεσης
πριν τη σύνθεση (Giolláin 2000; Strinati 2004). Ο Κώστας Καλατζής κατανόησε την
κατάσταση, την αντιμετώπισε κριτικά και πρότεινε τη δική του άποψη, ως πρόταση
λύσης του προβλήματος.8 Φυσικά, η τελική λύση θα προέλθει από τις πολιτισμικές
επιλογές του λαού, όπως και ο Kelley (1992) επισημαίνει, τις οποίες η λαογραφία
μελετά. Ωστόσο οι ανάλογες αναφορές του συγγραφέα μας αποτελούν μαρτυρίες για
τις διαδικασίες μετάβασης στην τοπική κοινωνία της Σάμου, κατά τις τελευταίες
δεκαετίες του 20ού και στο πέρασμα προς τον 21ο αιώνα. Και ως τέτοιες αποτελούν
και υλικό για τη λαογραφική εξέταση του σύγχρονού μας σαμιακού λαϊκού
πολιτισμού.

8

Η στάση του αυτή συνέβαλε ώστε το έργο του να γνωρίσει την καθολική αποδοχή στο σαμιακό, και

όχι μόνο, κοινό (Παπαμόσχου 2013 – 2014).
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Abstract
The immigration of artists, painters and sculptors, in the Greek capital after the
establishment of the Greek State and towards European countries and America is a
recurring phenomenon with diverse causes. Their work is characterized by the dipole:
memories and experiences from homeland and influences of the new artistic
movements, leading to a double visual creation and looking at things. Their artistic
production is the result of a dynamic culture consisting of different elements. In this
paper the historical, economic, political, social and cultural conditions in Greece, as
the country of origin of the immigrant artists in the 19th and the 20th are mentioned.
Their lives, from the perspective of their integration into the social environment of the
host countries, the creation of their identity and the development of their artistic idiom
are examined. Moreover, their relationship with Greece and their contribution to the
development of Greek art is discussed.

Λέξεις-Kλειδιά
μετανάστευση, διασπορά, καλλιτέχνες, Παρίσι, πολιτιστική συνύπαρξη, τέχνη

1. Εισαγωγή: μία σύντομη επισκόπηση της μετανάστευσης των Ελλήνων
καλλιτεχνών
Η διασπορά, λέξη ελληνική (από το ρήμα σπείρω και την πρόθεση διά) με βιβλική
προέλευση, αποτελεί ένα αδιάσπαστο και συνεχές φαινόμενο της ελληνικής ιστορίας,
από τη μυκηναϊκή εποχή των αρχαϊκών εποικισμών ως τις μέρες μας. Οι αρχαίοι
Έλληνες, όταν αναφέρονται σε ανθρώπους, θεωρούσαν διασπορά τη μετανάστευση
και τον αποικισμό (Γκότοβος 2004: 57-58). Το φαινόμενο της μετανάστευσης
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αποδίδεται με πολλούς ορισμούς, ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε επιστήμονα
που ασχολείται με αυτήν και τον τρόπο που αυτός το προσεγγίζει. Σε γενικές
γραμμές, μπορούμε να οριοθετήσουμε την ελληνική διασπορά ως την εγκατάσταση
ενός τμήματος του ελληνικού λαού σε περιοχές εκτός της εθνικής του επικράτειας,
αδιάφορο για πόσο χρονικό διάστημα ή με κάποια μονιμότητα και ανεξάρτητα από
τους λόγους της απομάκρυνσής του από την πάτρια γη. Οι μετανάστες δεν
αποκόπτουν τους δεσμούς τους με αυτήν, η οποία συνεχίζει να επηρεάζει την εν γένει
κατάστασή τους, ενώ, παράλληλα, αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με το εθνικό κέντρο
που τους δέχτηκε. Μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις γεννιέται ένας νέος
πολιτισμός, που επιδρά στη διαβίωση και στην εξέλιξή τους (Μορτάκη 2014: 27).
Για τον καλλιτέχνη η λέξη μετανάστευση είναι φορτισμένη με τη ζωτική ανάγκη
μετακίνησης από έναν τόπο σε έναν άλλον. Όποιος τόπος γενέθλιος ή τόπος επιλογής
γίνεται πατρίδα τέχνης. Ο Παπανικολάου θεωρεί καλλιτέχνες της διασποράς
«εκείνους που έχουν ριζώσει ως άνθρωποι και ως ενεργοί πολίτες στη χώρα
φιλοξενίας, έχουν αποδεχθεί ορισμένες από τις αρχές του πολιτισμού της ξένης χώρας
και αποτελούν, πλέον, δραστήρια και ενεργά μέλη των νέων κοινωνιών»
(Παπανικολάου 2005α: 496).
Στην πρώτη περίοδο της ελληνικής διασποράς, από την Άλωση της Πόλης στις
29/3/1453 ως την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους, με το Πρωτόκολλο του
Λονδίνου στις 23 Φλεβάρη 1830 (Γλύκατζη-Αρβελέρ 2007: 61), οι διανοούμενοι και
οι καλλιτέχνες κατευθύνονται για σπουδές στην Ιταλία. Έτσι, ο γλύπτης Παύλος
Προσαλέντης (1784-1837) μετανάστευσε προσωρινά στη Ρώμη και παρέμεινε εκεί
από το 1803 ως το 1805 και από το 1808 ως το 1811, όπου φοίτησε στην Ακαδημία
του Αγίου Λουκά και είχε δάσκαλο τον περίφημο Canova. Το 1803 έφτασε στη Ρώμη
ο γλύπτης Δημήτιος Τριβώλης-Πιέρρης (1785-1809), όπου φοίτησε ως το 1806 στην
ίδια με τον ίδιο δάσκαλο. Στη Βενετία, στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών, θα
φοιτήσει ο γλύπτης Ιωάννης-Βαπτιστής Καλοσγούρος (1794-1878) από το 1817 ως
το 1819 (Σπητέρης 1979: 398-399).
Η μετανάστευση εμφανίζει μία αυξητική τάση στη δεύτερη περίοδο της
νεοελληνικής διασποράς, από το 1830 έως το 1940, και διακρίνεται σε μετακίνηση
τόσο προς το εσωτερικό της χώρας, όσο και προς τα διάφορα κέντρα του εξωτερικού
(Χασιώτης 1993: 77-78). Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται οι καλλιτέχνες που ήρθαν
στην Αθήνα μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο το 1834 και
συνέβαλαν με τις γνώσεις και την εργασία τους στην ανοικοδόμηση και τη
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διακόσμησή της. Έτσι, από τα Υστέρνια της Τήνου έφτασαν στην Αθήνα το 1835 οι
γλύπτες αδελφοί Μαλακατέ, ο Ιάκωβος (Υστέρνια Τήνου; – Μόναχο 1885) και ο
Φραγκίσκος (Υστέρνια Τήνου; - 1914), ο Κοσμάς Απέργης (Πύργος Τήνου – Αθήνα)
μαζί με τα αδέρφια του, που ίδρυσαν το τρίτο μαρμαρογλυφείο στην Αθήνα, οι
αδελφοί Φυτάλαι ή Βιδάλαι, Γεώργιος Φυτάλης (Υστέρνια Τήνου 1830 – 1901),
Λάζαρος (1831 – 1909), και από το εξωτερικό επέστρεψε στην Αθήνα το 1855 ο
Ιωάννης Κόσσος (Φλωρεντία, Παρίσι, Λονδίνο) (Μορτάκη 2014: 48).
Στη δεύτερη περίπτωση οι Νεοέλληνες καλλιτέχνες, εγκλωβισμένοι στα τόσα
χρόνια δουλείας στη μεταβυζαντινή ζωγραφική και στη λαϊκή τέχνη στη γλυπτική
(Χρήστου & Κουμβακάλη-Αναστασιάδη 1982: 18-19; Παπανικολάου 2005β: 46-47),
δραστηριοποιούνται και επιθυμούν να συμβαδίσουν με τους ελεύθερους λαούς της
Ευρώπης, όχι μόνο γιατί αναζητούν το νέο, το προοδευτικό στοιχείο, αλλά και γιατί
ελκύονται από το κλασικιστικό πνεύμα, που είχε κατακλύσει την Ευρώπη και το
οποίο ανταποκρινόταν στην ευρωπαϊκή τους νοοτροπία (Λυδάκης 1981: 22;
Καλλιγάς 1977: 529).
2. Το Μόναχο ως τόπος προορισμού των Ελλήνων καλλιτεχνών στον 19ο αιώνα
Με την έλευση του βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα και την επικράτηση των Βαυαρών
δασκάλων στο Σχολείο των Τεχνών διαμορφώθηκε έτσι η κατάσταση στη χώρα, ώστε
το σύνολο σχεδόν των καλλιτεχνών να κατευθύνεται για σπουδές ή για τη βελτίωσή
τους στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο (Παπανικολάου 2005α: 299). Τον
Οκτώβρη του 1829 βρίσκονται στο Μόναχο πενήντα έξι Έλληνες από διάφορα μέρη
της Ελλάδος, από τις παροικίες στο Βουκουρέστι και στο Χερμανστάτ. Από το 1836
μέχρι το τέλος του αιώνα αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων καλλιτεχνών που
επιθυμούν να σπουδάσουν ή να τελειοποιήσουν τις σπουδές τους στο Μόναχο.
Πρώτος Έλληνας σπουδαστής στην Ακαδημία του Μονάχου από το 1832 έως το
1836-37 υπήρξε ο Θεόδωρος Βρυζάκης, με τον οποίο αρχίζει η ιστορία των Ελλήνων
καλλιτεχνών στη Σχολή και με την Ομάδα του Μονάχου, η οποία αποκτά οντότητα
με τον ερχομό του Νικηφόρου Λύτρα το 1860 και του Νικολάου Γύζη το 1865.1 Ο Θ.
Βρυζάκης είναι χρονολογικά ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης μετανάστης του
νεοελληνικού κράτους, ο οποίος μετεκπαιδεύτηκε στην Ευρώπη και είναι αυτός που
1

Για τους καλλιτέχνες της Σχολής του Μονάχου βλ. Σπητέρης, 1979; Λυδάκης 1976α; Παπανικολάου

2005β.
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εγκαινίασε ένα γεωπολιτικό δρομολόγιο Αθήνα – Μόναχο και γενικότερα Ελλάδα –
Ευρώπη μεγάλης διάρκειας και αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την
προώθηση της τέχνης στην Ελλάδα.2
Συνολικά κατά τον 19ο αιώνα μετανάστευσαν για σπουδές στην Ακαδημία του
Μονάχου σαράντα δύο Έλληνες ζωγράφοι. Τον 20ό αιώνα στην Ακαδημία του
Μονάχου εγγράφονται τριάντα οκτώ ζωγράφοι και γλύπτες. Μετά το 1925 οι
Έλληνες καλλιτέχνες έπαψαν να αναζητούν στο Μόναχο τη διεύρυνση του
καλλιτεχνικού τους ορίζοντα. Μερικοί αυτή την εποχή στρέφονται προς τα άλλα
καλλιτεχνικά κέντρα, την Ιταλία, κυρίως τη Ρώμη και τη Φλωρεντία, τη Βιέννη, την
Αμερική, την Αγία Πετρούπολη, το Παρίσι κ.ά.
3. Το Παρίσι ως τόπος προορισμού των Ελλήνων καλλιτεχνών στον 19ο αιώνα
Στη Γαλλία, από τα πρώτα ακόμα χρόνια της ελληνικής παλιγγενεσίας, άρχισαν να
δημιουργούνται οργανωμένες ελληνικές παροικίες, αρχικά στη Μασσαλία, ως
εμπορικό κέντρο, και κατόπιν στο Παρίσι, ως κέντρο πνευματικής δραστηριότητας με
μεγάλη ακτινοβολία (Παπαδοπούλου 2006: 107). Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
σε συνδυασμό με τη φιλελεύθερη πολιτική του γαλλικού κράτους προς τους ξένους,
την ανέδειξε σύντομα σε χώρα υποδοχής μεταναστών από πολλές χώρες της
Ευρώπης. Το Παρίσι από τα τέλη του 18ου αιώνα αποτελεί το κέντρο της
πρωτοπορίας στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και από το 1850 είχε καταστεί η
καλλιτεχνική πρωτεύουσα της Ευρώπης (Gombrich 1998: 504). Πολλοί Έλληνες
καλλιτέχνες βρέθηκαν εκεί τη στιγμή που επιχειρήθηκαν συγκλονιστικές αλλαγές στη
λειτουργία, την οπτική, την αισθητική και την ποιητική της τέχνης.
Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα επιλέγουν το Παρίσι ως τόπο καλλιτεχνικών
σπουδών αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες: από το 1800 έως το 1827 βρέθηκε στο
Παρίσι ο Σταμάτιος Βούλγαρης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, αξιωματικός
του στρατού του Ναπολέοντα, (1774 –1842). Το 1836 τελείωσε τις σπουδές του στη
ζωγραφική και τη λιθογραφία στο Παρίσι ο Γεώργιος Μαργαρίτης (1814 –1884). Ο
Αθανάσιος Ιατρίδης, σχεδιαστής και λιθογράφος (1798/99 –1866), μετά τη Βιέννη,
όπου σπούδασε ζωγραφική έως το 1827, συνέχισε τις σπουδές του στη λιθογραφία. Ο

2

Για το Θ. Βρυζάκη και την ένταξή του στην εθνική ιστορία της τέχνης της Ελλάδας, βλ. Σαραφιανός-

Μπογιατζής Αριστείδης 2003: 497-511.
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ζωγράφος – προσωπογράφος, Ανδρέας Κριεζής (1816 – 1880) σπούδασε ζωγραφική
στο Παρίσι.3
Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα μεταναστεύουν στο Παρίσι οι Νικόλαος
Ξυδιάς, (1826 – Αθήνα) που, μετά τη Ρώμη και το Λονδίνο συνέχισε τις σπουδές του
στη ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι, από το 1850 έως το 1860. Ο
Περικλής Πανταζής (1848 –1884) έμεινε ένα χρόνο στο Μόναχο το 1871, από εκεί
μετανάστευσε στο Παρίσι και από εκεί στις Βρυξέλλες, όπου κατέκτησε σημαντική
θέση στα πλαίσια των Βέλγων υπαιθριστών. Κινήθηκε στα κλασικιστικά πλαίσια με
περισσότερη ρεαλιστική πρόθεση, η δε προσωπογραφία χαρακτηρίζει κυρίως το έργο
του. Ο ζωγράφος και τοπιογράφος Γρηγόριος Σούτσος (1814 –1869), μετά από τη
Ρώμη μετανάστευσε στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε και περάτωσε τις σπουδές του
το 1869, με δάσκαλο στη χαρακτική το Ντεγκά. Ο Ιάκωβος Ρίζος (1849 –1926),
ζωγράφος,

προσωπογράφος και τοπιογράφος,

κρητιδογράφος

(παστελίστας),

εγκαταστάθηκε νέος στο Παρίσι, ήταν μαθητής του Αλεξάντερ Καμπανέλ και έζησε
όλα τα χρόνια του στο εξωτερικό. Μετά από τις βασικές του σπουδές στη Χάλκη ο
ζωγράφος Θεόδωρος Ράλλης (1852 –1909), στα 1876 άρχισε τις σπουδές του στο
Παρίσι, όπου παρέμεινε έως το θάνατό του.
Δέκα χρόνια, από το 1875/6 έως το 1886, πραγματοποίησε σπουδές στην Ecole
des Beaux Arts στο Παρίσι ο Αλέξανδρος Καλούδης (Κρήτη, 1853 – Αθήνα, 1923).
Νομική και ζωγραφική σπούδασε στο Παρίσι από το 1876 έως το 1885 ο Οδυσσέας
Φωκάς (1857 –1946). Ο Παύλος Προσαλέντης ο Νεότερος, ζωγράφος (1857 – 1894),
σπούδασε αρχικά στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και συμπλήρωσε τις
σπουδές του στη Νεάπολη και στο Παρίσι. Ο ζωγράφος, προσωπογράφος Γεώργιος
Ροϊλός (1867 –1928), μετά από σπουδές στο Σχολείο των Τεχνών το 1888,
μετανάστευσε με υποτροφία του Ελληνικού κράτους στο Μόναχο κοντά στο Γύζη
και, από το 1895 έως το 1903, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Τελειώνοντας
τις εγκύκλιες σπουδές του ο ζωγράφος Νικόλαος Δραγούμης (1874 – 1933),
μετανάστευσε στη Γαλλία, όπου σπούδασε νομικά. Μετά από διακοπή, λόγω του
πολέμου, επιστρέφει στη Γαλλία το 1898, όπου σπούδασε ζωγραφική κοντά στο
Μπουγγερό. Προσωπογράφος και ζωγράφος ιστορικών σκηνών ο Ιωάννης Δούκας
(1838-1841 –1916), από το 1865 έως το 1868, φοίτησε στην Ακαδημία του Μονάχου
3

Για τους Έλληνες ζωγράφους που επισκέπτονται το Παρίσι κατά το α’ μισό του 19ου αιώνα βλ.

Σπητέρης, 1979; Λυδάκης, 1976α; Λυδάκης, 1976β.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /554/

κοντά στον Πιλότυ και το 1869 στο Παρίσι στο εργαστήριο του Ζερόμ. Στην Αθήνα
επέστρεψε το 1870. Μετά το Σχολείο των Τεχνών, με δάσκαλο το Νικηφόρο Λύτρα,
ο Παύλος Μαθιόπουλος (1876 –1956) σπούδασε για δύο χρόνια στο Παρίσι δίπλα
στο Μπ. Κονστάν, στο Ζιλ Λεφέβρ και στο Λωράν. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1903.
Ο Δημήτρης Κόσσος (1919 –1872), μετά από τις σπουδές του στο Μόναχο,
μετανάστευσε στο Παρίσι, όπου παρέμεινε από το 1848 έως το 1858. Ο Λάζαρος
Σώχος (1862 –1911) το 1881 έφθασε υπότροφος στο Παρίσι με δαπάνη Ζαρίφη, όπου
μαθήτευσε κοντά στον Αντονέν Μερσιέ. Οριστικά επέστρεψε στην Ελλάδα το 1902
και το 1908 διορίστηκε καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών.4
Παρότι ο αριθμός αυτών των καλλιτεχνών είναι σχετικά μικρός σε σχέση με
καλλιτέχνες άλλων χωρών, αποτελούν σημαντική παρουσία της ελληνικής εικαστικής
σκηνής στο Παρίσι. Συνιστούν μία κοινότητα, στην οποία αναπτύσσουν δεσμούς
φιλίας και συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με συναδέρφους τους άλλων
χωρών, επιλέγουν τους δασκάλους τους και αργότερα φοιτούν σε ελεύθερες
ακαδημίες. Ανάλογα με τις δυνατότητές τους, την παιδεία, τα βιώματά τους, την
ιδιοσυγκρασία τους, αφομοιώνουν τις επικρατούσες καλλιτεχνικές τάσεις, τα
σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα του ρεαλισμού, του ιμπρεσιονισμού, του
συμβολισμού, τα οποία αποτυπώνουν στην καλλιτεχνική τους δημιουργία. Πολλοί
αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, συμμετέχουν σε Σαλόν, σε παγκόσμιες
εκθέσεις και σε άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (Κατσανάκη 2007: 32). Παράλληλα,
διατηρούν επαφή με την πατρίδα τους. Πολλοί επιστρέφουν σε αυτήν και
μεταλαμπαδεύουν τις νέες ιδέες στους συναδέρφους τους που δραστηριοποιούνται
στη χώρα τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της ελληνικής
τέχνης. Όσοι μένουν μόνιμα στον τόπο της μετανάστευσης δίνουν εκεί το στίγμα της
πατρίδας τους. Η όλη τους εικαστική παραγωγή αποτελεί τμήμα της Νεοελληνικής
Τέχνης του 19ου αιώνα (Κατσανάκη 2010: 43-47).
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4. Το Παρίσι ως τόπος προορισμού των Ελλήνων καλλιτεχνών στον 20ό αιώνα
Στην αρχή του 20ού αιώνα συνέβησαν σημαντικά γεγονότα τόσο στη Δύση όσο και
στην Ελλάδα. Είναι τα χρόνια που εκτός από τις πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη
εξελίσσεται σε διεθνή δύναμη η Αμερική (Καμπουρίδης & Λεβούνης 1999: 16). Με
την άνοδο του Εδουάρδου Ζ’ (1901-1919) στο θρόνο της Αγγλίας εγκαινιάστηκε η
λεγόμενη «Εδουαρδινή εποχή», η πιο γνωστή στη Γαλλία ως “Belle Époque”. Κατά
την περίοδο 1905-1914, όταν γεννήθηκε το μοντέρνο κίνημα, η ένταση και η
ανακατανομή των ισορροπιών στο διεθνή χώρο οδηγούν στον πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο, ο οποίος δημιούργησε ίσως τη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση στην ευρωπαϊκή
κουλτούρα από την εποχή του Μαύρου Θανάτου, ενώ μετά το τέλος του τα πολιτικά
σύνολα μεταβλήθηκαν (Κολιόπουλος 1998: 327-328).
Στην Ελλάδα ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918) οδήγησε τη χώρα στο
διχασμό.5 Από το 1912 η διαμάχη μεταξύ Βενιζέλου και διαδόχου πήρε τη μορφή
«σχίσματος» με οδυνηρές συνέπειες για τον τόπο, κυριάρχησε στην κοινωνική και
πολιτική ζωή της χώρας κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και σφραγίστηκε με
αίμα, τρέφοντας έτσι επί δύο ακόμα δεκαετίες τις φανατισμένες αντιδικίες
(Τσουκαλάς 1981: 24-26). Αυτός ο διχασμός προκάλεσε τη Μικρασιατική
καταστροφή το 1922 με συνέπεια την απώλεια εδαφών, την εθνική ταπείνωση και τη
διαμόρφωση μιας

νέας οικονομικής,

ιστορικής,

πολιτικής

και κοινωνικής

πραγματικότητας (Καιροφύλας 1984: 10). Το κενό που άφησε η εκπνοή του
οράματος της Μεγάλης Ιδέας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για αναζήτηση και
διαμόρφωση μιας νέας ιδεολογίας, η οποία στο πολιτιστικό επίπεδο επιχειρήθηκε με
την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης, ώστε να φανεί η ενότητα και η συνέχεια του
ελληνικού πολιτισμού ανά τους αιώνες (Σαρακατσιάνου 2008: 220).
Στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα η Ελλάδα ανάμεσα στις εθνικές της
περιπέτειες και την πολιτική ανασφάλεια, δεν είχε την ευχέρεια να δεχθεί και να
ενσωματώσει την κουλτούρα που σήμερα αποκαλούμε μοντέρνα. Ως χώρα της
περιφέρειας, τόσο οικονομικά όσο και πολιτιστικά πληροφορείται και ακολουθεί με
καθυστέρηση αρκετών ετών ή και καθόλου τα γεγονότα που συνέβαιναν στη Δύση
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από την αρχή του αιώνα, τα οποία άλλαξαν τη μορφή της Ευρώπης και του κόσμου
(Ξύδης 1976α: 184).
Ήδη, όμως, την εποχή της Belle Époque αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες
κατευθύνονται στο Παρίσι, που έχει καταστεί, πλέον, παγκόσμια πρωτεύουσα της
τέχνης, προκειμένου να τελειοποιήσουν τις σπουδές τους, να θητεύσουν στις σχολές
και τα εργαστήριά του ή, ακόμα, και να εργαστούν. Με την ανατολή του νέου αιώνα
φθάνουν στο Παρίσι ζωγράφοι, όπως οι Δημήτριος Γαλάνης (1882-1966),
Κωνσταντίνος

Μαλέας

(1879-1928),

Θάλεια

Φλωρά-Καραβία

(1871-1960),

Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967), Περικλής Βυζάντιος (1893-1972), Φώτης
Κόντογλου (1895-1965), Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957), Νίκος ΧατζηκυριάκοςΓκίκας (1906-1994), Μάριος Πράσινος (1916-1985), Κώστας Ηλιάδης (1903-1991),
Αλέκος Κοντόπουλος (1904-1975), Γιάννης Μόραλης (1916-2009), Γιάννης
Σπυρόπουλος (1912-1990), Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989) κ.ά.. Το Παρίσι
επισκέπτονται επίσης γλύπτες, όπως οι Μιχάλης Τόμπρος (1889-1974), Αντώνης
Σώχος (1888-1975), Θανάσης Απάρτης (1899-1972), Χρήστος Καπράλος (19091993), Λάζαρος Λαμέρας (1913-1998) κ.ά.6

5. Η μετανάστευση Ελλήνων καλλιτεχνών κατά το χρονικό διάστημα 1900 – 1945
Το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα των καλλιτεχνών από το 1900 έως το 1945
διακρίνεται για τον προσωρινό ή πρόσκαιρο χαρακτήρα παραμονής των καλλιτεχνών
στο Παρίσι, την αποστασιοποιημένη στάση τους απέναντι στα νέα καλλιτεχνικά
ρεύματα και για τη διατήρηση ακέραιης της ελληνικής τους ταυτότητας. Οι
καλλιτέχνες δεν επέδειξαν διάθεση να απομακρυνθούν από τον ελληνικό γεωγραφικό
χώρο ή να παραμείνουν στον ξένο τόπο μακρό χρονικό διάστημα ή να τον
καταστήσουν χώρο μόνιμης διαμονής τους. Μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών
τους ή το πέρας της εργασίας τους επέστρεφαν στην πατρίδα τους (Μυκονιάτης: 26),
με εξαίρεση τον Δ. Γαλάνη, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1900, απέκτησε
το 1914 τη γαλλική υπηκοότητα, δίδασκε στην Ακαδημία Adre Lothe από το 19251928, διατηρούσε δικό του εργαστήριο και αποτελούσε σημαντικό παράγοντα της
ελληνικής παροικίας στο Παρίσι (Τσίκουτα-Δεϊμέζη 2007: 111).
Παρότι φοιτούσαν σε Σχολές και στα εργαστήρια των διάσημων της εποχής, οι
καλλιτέχνες επισκέπτονταν μουσεία και άλλους χώρους, όπου αντέγραφαν έργα
6
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κλασικών δασκάλων, ζούσαν απομονωμένοι, ο καθένας πήρε τη δική του μοναχική
πορεία, οι επαφές τους περιορίζονταν στον κύκλο των Ελλήνων και απείχαν από την
καλλιτεχνική ζωή του Παρισιού. Ο προβληματισμός τους για τα καλλιτεχνικά
ρεύματα της εποχής ήταν ανύπαρκτος, γι’ αυτό και η ένταξή τους στο παρισινό
περιβάλλον ήταν δύσκολο να συντελεστεί. Στη στάση τους αυτή συνετέλεσαν οι
δυσκολίες διαβίωσης που αντιμετώπισαν με την άφιξή τους στη γαλλική πρωτεύουσα
(σίτιση, στέγαση, εργασία, γλώσσα, κλιματολογικές συνθήκες, αντιμετώπιση της
προκατάληψης τω ντόπιων έναντι των ξένων κ.ά.), αλλά κυρίως, όπως αναφέρει ο
ζωγράφος Κ. Ηλιάδης (1978: 138-146), η τελεία άγνοια για τα νέα ρεύματα και τις
τάσεις της μοντέρνας τέχνης και η αδυναμία τους να αποτοξινωθούν από τη χρόνια
επίδραση του ενδημικού ακαδημαϊσμού, που είχε επισωρευτεί αθροιστικά στο αίμα
τους.
Από το 1922 όπως και μετέπειτα παρατηρείται μία πιο ενεργός συμμετοχή των
Ελλήνων καλλιτεχνών στο δημιουργικό περιβάλλον της καλλιτεχνικής ζωής του
Παρισιού. Γίνονται πιο κοινωνικοί και εξωστρεφείς. Συγκεντρώνονται οι μεν
ζωγράφοι στο εργαστήριο του Δ. Γαλάνη, οι δε γλύπτες στο εργαστήριο του Θ.
Απάρτη, ενώ, ταυτόχρονα, ανέπτυσσαν φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις τόσο
μεταξύ τους όσο και με συναδέλφους άλλων χωρών εγκατεστημένους στο Παρίσι.
Συμμετείχαν σε Σαλόν, κάποιοι πραγματοποίησαν ατομικές εκθέσεις, υπέγραφαν
συμβόλαια μόνιμης και αποκλειστικής συνεργασίας με γκαλερί του Παρισιού7,
συμμετείχαν σε ομαδικές εκθέσεις.8 Άλλοι ασχολούνται με τις εκδόσεις, με σκηνικά
σε θέατρα κ.ά.9 Καθοριστική για τη γνωριμία των Ελλήνων καλλιτεχνών με
συναδέρφους τους άλλων χωρών, αλλά και για την εξέλιξη της ελληνικής τέχνης,
υπήρξε η παρουσία και η δραστηριότητα των Ελλήνων κριτικών Τεριάντ και Ζερβού
και του εμπόρου έργων τέχνης Μανόλη Σεριαδάκη (1985: 40-41).
7
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Παρά ταύτα, οι καλλιτέχνες μετανάστες που βρέθηκαν στο Παρίσι στην αρχή
του αιώνα Κ. Μαλέας και Θ. Τριανταφυλλίδης ήταν οι πρώτοι που έφεραν στην
Ελλάδα τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, που οι ίδιοι ενστερνίστηκαν στην
καλλιτεχνική τους πορεία στην Ευρώπη και αντιπαρατέθηκαν με τον ακαδημαϊσμό
της «επίσημης τέχνης στην Αθήνα», ώστε τόσο η ζωγραφική όσο και η γλυπτική στον
τόπο τους εκσυγχρονίστηκε και πρόβαλε την δική τους παρουσία (Μαυρομμάτης
1985: 9). Θα ακολουθήσουν οι καλλιτέχνες του μεσοπολέμου, της γενιάς του ’30, την
οποία αποτελούν καλλιτέχνες που ήρθαν στη ζωή τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα, φοίτησαν στην Α.Σ.Κ.Τ., είχαν τους ίδιους δασκάλους, κυρίως τον Παρθένη,
μερικοί μαθήτευσαν κοντά στον Κόντογλου, και η συντριπτική τους πλειοψηφία στις
δεκαετίες 1920-1930 συνέχισε τις σπουδές τους στο Παρίσι (Τσίκουτα-Δεϊμέζη 2007:
110).
Αυτοί θα ενστερνιστούν και θα μεταφέρουν τα νέα ρεύματα της Δύσης, τον
φωβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, τη μεταφυσική ζωγραφική, την αφαίρεση,
τον σουρεαλισμό, τον κονστρουκτιβισμό, τον πραγματισμό, τα οποία θα συνδυάσουν
με την επισταμένη έρευνα της ελληνικής παράδοσης από την αρχαιότητα ως τις μέρες
τους, ώστε να αναδειχθούν και τα αισθητικά δάνεια και η άρρηκτη σχέση ανάμεσα
στην αρχαία Ελλάδα, τη βυζαντινή και τη σύγχρονη τέχνη. Θα απαλλαγούν από τον
στείρο και άγονο μιμητισμό (Μεντζαφού-Πολύζου 2010: 77), καθιστώντας εμφανή
την αποδέσμευση της ελληνικής τέχνης από τα ξένα κέντρα της Σχολής του
Μονάχου, των ιταλικών εργαστηρίων, το συντηρητισμό της Σχολής της Βιέννης και
ό,τι άλλο απέμεινε από το γαλλικό κλασικισμό και το ρομαντισμό της Σχολής του
Παρισιού (Χρήστου 1977: 17-18). Με το έργο τους διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο
στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης (Τσίκουτα-Δεϊμέζη 2007: 116).

6. Η μετανάστευση Ελλήνων καλλιτεχνών κατά το χρονικό διάστημα 1945 –
1970 και οι υποτροφίες του γαλλικού κράτους
Η Ευρώπη τo 1945, μετά από δύο πολέμους που η ίδια προκάλεσε στο έδαφός της,
ήταν μια ερειπωμένη, ανίσχυρη, εξαθλιωμένη οικονομικά και αποδιοργανωμένη
πολιτικά ήπειρος (Κολιόπουλος 1998: 414). Η θέση των συμμάχων στα Βαλκάνια
αντικαταστάθηκε από δύο νέες υπερδυνάμεις, τις Η.Π.Α. και τη Σοβιετική Ένωση
(Ε.Σ.Σ.Δ.), οι οποίες χώρισαν τον κόσμο σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα οποία
συναγωνίζονταν για την πυρηνική υπεροπλία καλλιεργώντας το ψυχολογικό κλίμα
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του διαρκώς επικρεμμάμενου παγκοσμίου πολέμου (Ψυχρός πόλεμος). Οι Η.Π.Α. με
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης, το γνωστό ως «Σχέδιο
Μάρσαλ» επέτυχαν ενεργό οικονομική ανάμειξη σε διεθνές επίπεδο (Καζάκος 2000:
224) και στη συνέχεια εξεδήλωσαν ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον για την
επιστημονοτεχνική, πολιτιστική παραγωγή και την καλλιτεχνική ζωή των χωρών
(Foster et al 2009: 356).
Η

Ελλάδα

βρέθηκε

εξαρχής

να

συμμετέχει

στις

διεργασίες

της

δυτικοευρωπαϊκής οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Μετά το τέλος του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η ομαλή πολιτική εξέλιξη της χώρας μας
υπονομεύτηκε

από

την

επιβολή

ενός

τρομακτικού

καθεστώτος

και

την

ανασυγκρότηση με την ανοχή και υποστήριξη των Άγγλων εκτεταμένων
καταπιεστικών οργανισμών (Τσεπρεγκάνοφ & Πάνοφσκα 2007: 145-146). Μετά τα
Δεκεμβριανά και τη Συνθήκη της Βάρκιζας, η Βρετανία επεδίωξε την εδραίωση της
πολιτικής πρωτοκαθεδρίας των αντι-εαμικών δυνάμεων και τη δημιουργία ενός
αξιόμαχου αντι-κομμουνιστικού στρατού και κράτους ως εγγυητών της αναστήλωσης
της προπολεμικής τάξης πραγμάτων (Σφήκας 2007: 169). Έτσι αρχίζει ο εμφύλιος
πόλεμος (1946-1949), ο οποίος, στο πεδίο της πολιτειακής ζωής της Ελλάδας,
επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στα χρόνια που ακολούθησαν. Στα ερείπια
που άφησε πίσω του ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος πρόσθεσε, πέραν
του διχασμού της κοινωνίας και την αβεβαιότητα για το μέλλον που μπορούσε να
λειτουργήσει παραλυτικά για οποιαδήποτε νέα σοβαρή παραγωγική δραστηριότητα
(Ζάικος 2007: 33).
Η Ελλάδα, που μετά τον πόλεμο αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά,
ανεργία, υπερπροσφορά εργασίας, λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης κατοίκων
της υπαίθρου στα αστικά κέντρα εξαιτίας των πολέμων και της ασύμφορης γεωργικής
εκμετάλλευσης,

έλλειψη

συναλλαγματικών

αποθεμάτων,

παθητικό

ισοζύγιο

πληρωμών κ.ά., θέλησε να τα θεραπεύσει με τη μετανάστευση (Χασιώτης 1993: 136137). Έτσι, αρχίζει η τρίτη περίοδος της ελληνικής διασποράς (1940-1970), κυρίως
προς τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, οι οποίες άρχισαν ήδη την ανασυγκρότησή
τους. Οι λόγοι αυτής της μετανάστευσης είναι κυρίως οικονομικοί, κοινωνικοί,
εθνικοί και πολιτικοί (Merlopoulos 2000: 2).
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Μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, αρχίζει και η ομαδική έξοδος
Ελλήνων καλλιτεχνών10 προς τα καλλιτεχνικά κέντρα της Δύσης, κυρίως της Γαλλίας
και της Αμερικής. Πολλοί οι λόγοι της αποδημίας, μπορούμε όμως ενδεικτικά να
απαριθμήσουμε μερικούς, όπως ο εμφύλιος σπαραγμός που ξέσπασε μετά τη λήξη
του πολέμου και εξουθένωσε τη χώρα τα έτη 1946 – 1949, οι δύσκολες οικονομικές
συνθήκες στην Ελλάδα που καθιστούσαν προβληματική ως και την επιβίωσή τους, η
πολιτική αβεβαιότητα και η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, οι διώξεις
καλλιτεχνών αριστερής κατεύθυνσης (Χασιώτης 2000: 532), η υποτονική εικαστική
παιδεία, ο προβληματικός ορίζοντας αποδοχής της καλλιτεχνικής δημιουργίας από
την ελληνική πολιτεία σε συνδυασμό με τους διάτρητους μηχανισμούς αξιολόγησής
της, ίσως και κάποια αποτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών
(Χαραλαμπίδης 1997: 65), καθώς και λόγοι προσωπικοί ή αναζήτηση ελευθερίας
έκφρασης (Επαμεινώνδας 2004). Μία έξοδος, η οποία άρχισε να παίρνει συχνά τη
μορφή μιας μόνιμης μετανάστευσης ως το 1975, οπότε η μετανάστευσή τους γινόταν
με μεγαλύτερη ευκολία (Μαυρομμάτης 1985: 9).
Τη μετανάστευση των καλλιτεχνών μετά το 1945 μπορούμε να τη χωρίσουμε σε
τρεις περιόδους: από το 1945 έως το 1960, η οποία αποδίδεται σε κοινωνικές,
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στον τόπο τους, που επέδρασαν στη ζωή των
καλλιτεχνών σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις. Τη δεύτερη γύρω
στα 1960, αίτια της οποίας θεωρούνται το είδος της σύγχρονης τέχνης και η έλξη που
ασκούσαν οι καλλιτεχνικές συνθήκες των ξένων κέντρων. Την τρίτη περίοδο
μετανάστευσης προκάλεσε η άνοδος των Συνταγματαρχών στην εξουσία του
ελληνικού κράτους (Μαυρομμάτης 1999: 497).
Το 1945 έφυγε από την Ελλάδα το πρώτο μεταπολεμικό κύμα Ελλήνων
καλλιτεχνών και διανοουμένων προς τη δυτική Ευρώπη, κυρίως στο Παρίσι για
σπουδές (Ξύδης 1976β: 224). Καθοριστικοί λόγοι εξόδου των καλλιτεχνών το 1945
είναι η αντίθεσή τους προς το πολιτικό καθεστώς που επιβλήθηκε στη χώρα μετά το
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ανάγκη της απομάκρυνσής τους για τις διώξεις που
υφίσταντο λόγω της αριστερής ιδεολογίας τους, ο περιορισμένος καλλιτεχνικός
ορίζοντας στον εικαστικό χώρο, αλλά και οι υποτροφίες που χορηγούσε το γαλλικό
κράτος (Μορτάκη 2014: 189).
10

Για τους Έλληνες καλλιτέχνες στο Παρίσι κατά το χρονικό διάστημα 1945-1970 βλ. Μορτάκη 2014:

239-266.
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Η Γαλλία, μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, εφαρμόζει το
μέτρο της χορήγησης υποτροφιών σε καλλιτέχνες και διανοουμένους συμμαχικών
κρατών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, οι οποίες είχαν διακοπεί. Ο Οκτάβιος
Μερλιέ, διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, επέτυχε την αύξηση του
αριθμού των υποτροφιών και τον Δεκέμβριο του 1945 επιβιβάστηκαν στο αγγλικό
πολεμικό πλοίο «Ματαρόα», μεταξύ των άλλων, και εκατόν πενήντα υπότροφοι του
γαλλικού κράτους από εξήντα κλάδους και ειδικότητες (αρχιτέκτονες, γλύπτες,
ζωγράφοι, διανοούμενοι κ.ά.) (Οικονόμου 2008: 107). Καθοριστικό ρόλο για την
επιλογή τους είχαν οι επιδόσεις και τα ταλέντα τους στον τομέα του καθενός
(Ανδρικοπούλου 2008: 26). Οι υπότροφοι μετά από πολλές κακουχίες, όπως οι ίδιοι
τις περιγράφουν, έφθασαν στο Παρίσι στις 28 Δεκεμβρίου 1945 και οδηγήθηκαν στο
ελληνικό περίπτερο της Cite Universitaire (Πανεπιστημιούπολης), που τους
φιλοξένησε. Άλλοι, μαζί με τις κοπέλες, στο μεγάλο ξενοδοχείο Lutétia, στην
αριστερή όχθη του ποταμού Σηκουάνα (Φίλη 2007: 23). Στα ενδιάμεσα χρόνια νέοι
καλλιτέχνες ενίσχυσαν το πρώτο αυτό κύμα φυγής. Η έξοδός τους από την Ελλάδα
βασίζεται στους ίδιους λόγους με έναν επιπλέον, ότι τώρα ήταν περισσότερο έντονη η
λαχτάρα των καλλιτεχνών να γνωρίσουν την τέχνη στον κυρίως χώρο της, το Παρίσι,
και να ζήσουν την περιπέτεια του πολλά υποσχόμενου κλίματός του.

7. Δημιουργία ταυτότητας: η τέχνη των καλλιτεχνών της διασποράς
Βασική προϋπόθεση της μεταναστευτικής τέχνης είναι η μετανάστευση, η
μετακίνηση με την έννοια της δυνατότητας του ατόμου να συναντά το έτερο ή το
ξένο και ταυτόχρονα να συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι έτερο ή ξένο (Μπλιούμη 2004:
80). Ο μετανάστης, στο επίπεδο της συνάντησής του με τον πολιτισμό του τόπου της
εγκατάστασής του, είναι ταυτόχρονα ξένος και ντόπιος και αυτή ακριβώς η
αντιπαράθεση ανάμεσα στο οικείο και το αλλότριο αποτελεί το ουσιαστικό
χαρακτηριστικό της μεταναστευτικής του ιδιότητας (Τομαή-Κωνσταντοπούλου 2004:
34). Αν όμως θεωρήσουμε τη μετανάστευση από την οπτική πλευρά πατρίδας –
ξενιτιάς, τότε μπορούμε να την ορίσουμε ως τη συνεχή μετάβαση μεταξύ πατρίδας
και ξενιτιάς που, σε επίπεδο συναισθηματικό, νοείται ως αίσθημα «διπλής πατρίδας»
και «διπλής ξενιτιάς» (Μπλιούμη 2004: 80).
Βασική σταθερά του όρου είναι η συνεχής μετακίνηση μεταξύ πατρίδας –
ξενιτιάς, από την άποψη ότι πατρίδα δεν είναι πάντα η χώρα προέλευσης του
μετανάστη, ούτε ξενιτιά η χώρα υποδοχής, αφού οι δύο έννοιες είναι ρευστές και
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ανταλλάξιμες. Έτσι, εφαρμόζοντας στην τέχνη τον ορισμό που η Αγλαΐα Μπλιούμη
δίνει για τη λογοτεχνία στη Γερμανία, μπορούμε να πούμε ότι «διασπορική τέχνη
είναι αυτή που πραγματεύεται την αντιπαράθεση ή τη σύντηξη μεταξύ ετέρου και
οικείου και έχει τις ρίζες της στο μεταναστευτικό φαινόμενο» (Μορτάκη 2014: 270).
Η διασπορική τέχνη προϋποθέτει δύο στοιχεία. Πρώτον, την πολιτιστική
συνύπαρξη και, δεύτερον, την ανταλλαγή και συγχώνευση πολιτιστικών στοιχείων,
τα οποία εξελίσσονται συνεχώς, δεδομένου ότι ο πολιτισμός δεν είναι έννοια στατική,
που παράγεται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια από μια συγκεκριμένη ομάδα, ούτε
μεταδίδεται ομοιόμορφα στις επόμενες γενιές (Μπλιούμη 2010: 147). Η παροικία
αποτελεί έναν κοινωνικό-πολιτικό χώρο, στον οποίο συναντώνται οι πολιτισμοί
προέλευσης του μετανάστη και υποδοχής του. Η παροικιακή ζωή επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε σχέσεις τους και επηρεάζει τον καθένα από αυτούς.
Δημιουργούνται αντιπαραθέσεις και εντάσεις, μέσα όμως από τις οποίες αναδύονται
πολιτιστικές συνθέσεις (Δαμανάκης 2004: 13), νέα πολιτιστικά στοιχεία και συχνά
δημιουργούνται νέα πολιτισμικά υβρίδια, μεικτοί πολιτισμικοί κώδικες, ακόμα και
μιγαδικές κουλτούρες (Βερνίκος & Δασκαλοπούλου 2002: 42). Το άτομο δημιουργεί
την ταυτότητά του, σε σχέση με τους τρεις αυτούς χώρους.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καλλιτεχνική παραγωγή αντλεί το περιεχόμενό
της από τους τρεις αυτούς πόλους (διασπορικό τρίπολο), πραγματεύεται τη σχέση
μεταξύ τους, καθώς και τις επιδράσεις τους στη διαμόρφωση της ατομικής και της
συλλογικής ταυτότητας. Επομένως, η διασπορική τέχνη οριοθετείται με κριτήρια
ιστορικά, γεωγραφικά, εθνοτικά, εθνογραφικά, βίωσης αλλόχθονων στοιχείων,
κυρίαρχης κουλτούρας και διαπολιτισμικά, με την έννοια της διακίνησης των ιδεών
(Μορτάκη 2014: 271-272). Η διασπορά ως κοινωνική πραγματικότητα, παρά τις
ιδιαιτερότητες που εμφανίζει σε κάθε περίπτωση, δημιουργεί καταστάσεις και
προβλήματα παγκόσμια και πανανθρώπινα (Σωτηροπούλου 1995: 30).

8. Επίλογος
Η συνάντηση των Ελλήνων καλλιτεχνών με τη διεθνή πρωτοπορία τους οδήγησε σε
τολμηρές αναθεωρήσεις μορφών, αξιών και τεχνοτροπίας. Συντονίζονται με το
πρωτοποριακό εικαστικό κλίμα, συμμετέχουν σε διεθνή κινήματα τέχνης και
εντάσσονται στην πραγματικότητα της κοινωνίας και του πολιτισμού της χώρας
υποδοχής (Γλύτση 2001: 278). Παρά, όμως, το έκδηλο ενδιαφέρον τους για τη
μοντέρνα, τη σύγχρονη δημιουργία, διατηρούν άρρηκτη τη σύνδεσή τους με την
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παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά της πατρίδας τους, μέσα από τις οποίες
περνά στο έργο τους η θεώρηση του σύγχρονου κόσμου. Το πολιτιστικό παρελθόν
των καλλιτεχνών περνά στο έργο τους ως στοιχείο ανανέωσης, πρωτότυπης
δημιουργίας, που είναι συνυφασμένη με τις κατακτήσεις της σύγχρονης τέχνης, χωρίς
βέβαια αυτό να θεωρείται επιστροφή στην παράδοση ή εμμονή σε κάποια μορφή
αναζήτησης ελληνικότητας.
Τα έργο τους χαρακτηρίζεται από το δίπολο μνήμες και βιώματα από την
πατρίδα τους από τη μια και επιδράσεις νέων ρευμάτων από την άλλη, οδηγώντας
τους σε μια δημιουργία διπλής οπτικής και θεώρησης των πραγμάτων, όπου το ένα
στοιχείο ενυπάρχει ή εκφράζεται μέσω του άλλου, ώστε η καλλιτεχνική τους
παραγωγή είναι το αποτέλεσμα ενός δυναμικού πολιτισμού. Το πολιτισμικό
περιβάλλον της κοινωνίας υποδοχής τους δίνει το έναυσμα για μία πιο κριτική
θεώρηση των βιωμάτων τους από τη μια πλευρά και των επιρροών που δέχονται από
την άλλη, και, επιπλέον, την ελευθερία της απόφασης για την υιοθέτησή τους. Η
καλλιτεχνική τους παραγωγή διακρίνεται από στοιχεία που χαρακτηρίζονται
διαπολιτισμικά, καθώς διαμορφώνονται δυναμικά ενδιάμεσα στους δύο χώρους.
Από τη δεκαετία του 1960 περίπου οι Έλληνες καλλιτέχνες της διασποράς
έρχονται σε τακτική επαφή με την πατρίδα τους, εκθέτουν έργα τους σε εκθέσεις
Πανελλήνιες και ομαδικές και ελάχιστα σε ατομικές (Μαυρομάτης 1999: 499), και
γίνονται, έτσι, φορείς μετάδοσης των νέων καλλιτεχνικών τάσεων και αντιλήψεων
στη χώρα τους. Σταδιακά, δημιουργούνται στον τόπο μας οι προϋποθέσεις ώστε οι
μετανάστες καλλιτέχνες αρχίζουν να επιστρέφουν, ώστε με τον πιο πρόσφορο τρόπο,
με την ίδια τους την παρουσία μεταλαμπαδεύουν τις κατευθύνσεις της μοντέρνας
τέχνης στις δομές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Το έργο των καλλιτεχνών της διασποράς ανήκει βασικά στον καλλιτεχνικό χώρο
που έζησαν και δημιούργησαν και γενικά στο διεθνές περιβάλλον. Επειδή, όμως, η
συντριπτική τους πλειοψηφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, διατήρησε σταθερή και συχνή
επαφή με τον ελληνικό χώρο, όπως προαναφέραμε, θεωρούμε ότι αποτελεί και
οργανικό τμήμα της νεοελληνικής τέχνης.
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Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ:
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΤΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γιώργος Σακαλλιέρος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
gsak@mus.auth.gr

Abstract
The foundation of philharmonic societies and other institutions for the propagation of
Western-European art music, the prevalence of the Athens Conservatory, the
unceasing presence of light musical theatre, the conception of national tradition, and
the emergence of the Greek National School of Music, all are factors that define
special characteristics of Modern Greek art music during the first half of the 20th
century. The first years of the Athenian interbellum coincide with the return of
Dimitri Mitropoulos to Athens, from Berlin. The gradual though astonishing
transformation of the Athenian musical life during the 1920s and '30s, the renewal of
the symphonic concert repertory, and the introduction of contemporary musical trends
are examined through the crucial role of Mitropoulos, both as performer (conductor,
pianist) and composer. Greek politics and diplomacy, Mitropoulos's daring musical
approach to Cavafian poetry, and the reception of modernism by the Athenian public
and music critics are also commented upon.

Λέξεις-Κλειδιά
National indentity, modernism, Athenian musical life, music institutions, symphonic
music, D. Mitropoulos, C. Cavafy.
Εθνική ταυτότητα, μοντερνισμός, αθηναϊκή μουσική ζωή, μουσικοί θεσμοί,
συμφωνική μουσική, Δ. Μητρόπουλος, K. Καβάφης.
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Η νεοελληνική μουσική ζωή κατά το α΄ μισό του 20ου αιώνα, αποτελεί ένα σύνθετο
φαινόμενο, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις,
ιστορικά γεγονότα, ιδεολογήματα που θέτουν την προβολή του πολιτισμικού
υπόβαθρου της ιθαγένειας (ελληνικότητα και εθνική ταυτότητα) σε σχέση με το
βλέμμα προς τη Δύση, αλλά και μέσα από τη σύσταση θεσμών εκπαίδευσης,
διακίνησης και διάδοσης της μουσικής (Sakallieros 2012a: 96-99). Η μουσική ζωή
της πρωτευούσης, γνωστή και ως "αθηναϊκή μουσική ζωή", αποκρυσταλλώνει τα
χαρακτηριστικά της ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η ύπαρξη της δυτικής
μουσικής επιβεβαιώνεται, στα πρώτα της στάδια, με την παρουσία των υπαίθριων
συναυλιών των μουσικών συνόλων των φιλαρμονικών εταιριών και με παραστάσεις
όπερας και οπερέτας στα πρώτα αθηναϊκά θέατρα της εποχής. Οι πρώτες αίθουσες
συναυλιών είναι του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» στην Πλατεία Καρύτση
και του Ωδείου Αθηνών. Από το 1870, ιδρύονται εκπαιδευτικοί και καλλιτεχνικοί
σύλλογοι διάδοσης της ευρωπαϊκής μουσικής: η Φιλαρμονική Εταιρία «Ευτέρπη», ο
Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος με τμήμα του το Ωδείο Αθηνών, η Χορωδία του
Ανακτορικού Ναού, η Φιλαρμονική Εταιρεία Αθηνών, ο Όμιλος Φιλομούσων και το
Ελληνικό Μελόδραμα, όλοι πριν το 1900 (Ρωμανού 2006: 109-135).
Με το διορισμό του Γεωργίου Νάζου ως διευθυντή του Ωδείου Αθηνών (1891),
πραγματοποιείται η στροφή της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης προς τα αυστρογερμανικά πρότυπα, με ταυτόχρονη εγκατάλειψη των ιταλικών επιρροών που
κυριάρχησαν στην επτανησιακή μουσική εκπαίδευση του 19ου αιώνα. Η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών συνδυάζεται
με μία σειρά από παράλληλα φαινόμενα της μουσικής ζωής που συνθέτουν το πλέγμα
του αθηναϊκού ευρωκεντρισμού, όπως:
- η ανακάλυψη και ερμηνεία αρχαίων λειψάνων ελληνικής μουσικής
σημειογραφίας που παρουσιάζονται σε ποικίλες εκδοχές, αρχαιοπρεπείς και μη
- η δημιουργία μουσικής για παραστάσεις αρχαίου δράματος
- η καταγραφή δημοτικών τραγουδιών σε ευρωπαϊκή σημειογραφία, συχνά με
πολυφωνική επεξεργασία
- η πολυφωνική απόδοση του ορθόδοξου εκκλησιαστικού μέλους, η οποία
οδηγεί σε μεγάλες ιδεολογικές διαμάχες μεταξύ "προοδευτικών" (που υπερασπίζονται
την πολυφωνία) και "παραδοσιακών" (που επιμένουν στη χρήση του μονόφωνου
μέλους), θυμίζοντας τα Ευαγγελικά του 1901 (Sakallieros 2016: 28-36).
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Η πολιτισμική μεταμόρφωση της Ελλάδος, γύρω στα 1910, καθορίζεται μέσα
από την ευρωπαϊκή επιρροή και την αποκρυστάλλωση πολιτικών και λογοτεχνικών,
κυρίως, ιδεολογημάτων γύρω από τον όρο του «εθνικού», τα οποία ωθούν την
αναδυόμενη αθηναϊκή αστική τάξη και τους διανοούμενους να εγείρουν ζητήματα
εθνολογικής σύστασης και αντίληψης του ιστορικού παρελθόντος και να
διατυπώσουν αντίστοιχα πνευματικά και καλλιτεχνικά αιτήματα ανάδειξής του
(Τσέτσος 2011: 54-68). Παράλληλα, στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
επιβάλλεται το -αναδιοργανωμένο από το 1891- Ωδείο Αθηνών, ενώ επίσης
επιβάλλεται ως κυρίαρχο πρόσωπο της μουσικής ζωής, ήδη με την έλευσή του στα
1910, ο Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962). Ο Καλομοίρης, που υποστηρίζεται από
τους δημοτικιστές (όπως ο Παλαμάς και ο Ψυχάρης), εμπλέκεται στον αγώνα για το
γλωσσικό ζήτημα και την επικράτηση μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής, ενώ
αρχίζει τη δράση του αφιερωμένη στη δημιουργία Εθνικής Μουσικής Σχολής,
αναζητώντας υποστηρικτές και αποκτώντας και αντιπάλους. Ως συνθέτης, προσπαθεί
να δώσει μουσική υπόσταση στο ιδεολογικό και πνευματικό υπόβαθρο της «εθνικής»
ταυτότητας (Σιώψη 2003: 23-33; Τσέτσος 2011: 71-85). Στο έργο του επισωρεύονται
συμβολιστικά νοήματα και αναφορές για τη δημιουργία μιας μεγάλης ελληνικής
μουσικής τέχνης, ο αλυτρωτικός οραματισμός της Μεγάλης Ιδέας και τα όνειρα για
την Μεγάλη Ελλάδα και την ανάκτηση των χαμένων πατρίδων. Στυλιστικά,
στρέφεται στις μεγάλες φόρμες, την όπερα και τη συμφωνική μουσική, εμμένοντας
στη συνεχή χρήση του μελοποιημένου ποιητικού λόγου (Ρωμανού 2006: 175-182;
Σακαλλιέρος 2011: 219-223).
Η Εθνική Σχολή κυριάρχησε στα ελληνικά μουσικά πράγματα κατά το α΄ μισό
του 20ου αιώνα και, πέρα από τον Καλομοίρη, εκπροσωπήθηκε από τους Αιμίλιο
Ριάδη (1880-1935), Μάριο Βάρβογλη (1885-1967) και Πέτρο Πετρίδη (1892-1977),
μεταξύ άλλων (Belonis 2009: 141-155; Sakallieros 2016: 37-44). Από την άλλη
πλευρά όμως, ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται στους Δημήτρη Μητρόπουλο (18961960) και Νίκο Σκαλκώτα (1904-1949), ως πρώτων εισηγητών του νεοελληνικού
μουσικού μοντερνισμού από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 και του '30 αντίστοιχα,
στο πλαίσιο του γερμανικού μουσικού εξπρεσιονισμού (όπως εκφράζεται κυρίως
μέσα από το έργο των εκπροσώπων της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης),1 αλλά και σε
1

Η επίδραση του εξπρεσιονισμού ως καλλιτεχνικό ιδίωμα στη μουσική δημιουργία είναι φανερή στο

έργο του Arnold Schoenberg (1874-1951) και των μαθητών του Alban Berg (1885-1935) και Anton
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συνθέτες οι οποίοι υιοθέτησαν οργανολογικούς και εν γένει ηχοχρωματικούς
πειραματισμούς, όπως ο Δημήτριος Λεβίδης (1886-1951), ή ανέπτυξαν ένα μεταρομαντικό συμφωνικό ιδίωμα πλήρως απαλλαγμένο από εθνικιστικές καταβολές,
όπως ο Χαρίλαος Περπέσσας (1907-1996) (Sakallieros 2012b: 187-203).
Ο Μητρόπουλος βρέθηκε στο Βερολίνο το φθινόπωρο του 1921, επιδιώκοντας
να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες. Οι σπουδές του στην τάξη σύνθεσης του
περίφημου πιανίστα, συνθέτη και οραματιστή νεωτεριστή Ferrucio Busoni (18661924) στην Πρωσική Ακαδημία των Τεχνών, όπου ενεγράφη σαν μαθητής τον
Ιανουάριο του 1923, δεν ήταν τακτικές και δεν ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο οι εμπειρίες
της εκεί μουσικής ζωής και οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές και
επαγγελματικές δραστηριότητές του ήταν πολύτιμες και καθοριστικές για τη συνέχεια
της σταδιοδρομίας του. Η γνωριμία του Μητρόπουλου με τη Δεύτερη Σχολή της
Βιέννης και το έργο του εμπνευστή της, Arnold Schoenberg, πραγματοποιήθηκε
έμμεσα, πιθανότατα διαμέσου του διάσημου συμμαθητή του στην τάξη του Busoni,
Kurt Weill (1900-1950). H επαφή με τις ιδέες και τις αρχές του πιο ριζοσπαστικού
μουσικού κινήματος ως εκείνη την εποχή, το οποίο έμελλε να αλλάξει τον ρου της
μουσικής, προπολεμικά και μεταπολεμικά, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο
εκδήλωσης του νεοελληνικού μουσικού μοντερνισμού από τον Μητρόπουλο στη
δεκαετία του '20. Επιπλέον, στο Βερολίνο, ο Μητρόπουλος γνώρισε τους
πειραματισμούς του Igor Stravinsky (1882-1971), του Paul Hindemith (1895-1963),
στα πλαίσια του ρεύματος της «Νέας Αντικειμενικότητας», και του Ernst Krenek
(1900-1991) με τον οποίο συνεργάστηκε στενά στην Αμερική την δεκαετία του 1940.
Παράλληλα, κατάφερε να κερδίσει και μια επαγγελματική θέση που του εξασφάλισε,
εκτός από βιοπορισμό, και μία τεράστια μουσική εμπειρία. Εργάστηκε ως μουσικός
προγυμναστής και βοηθός διευθυντή (Korrepetitor und Assistent) στην Κρατική

Webern (1883-1945). Οι τρεις αυτοί συνθέτες συγκρότησαν τον κύκλο των βασικών εκπροσώπων της
επονομαζόμενης "Δεύτερης Σχολής της Βιέννης", στις αρχές του 20ου αιώνα, με κεντρική
φυσιογνωμία τον Schoenberg, σπάζοντας την παραδοσιακή αντίληψη περί τονικής μουσικής μορφής
(μιας παράδοσης που, εξελικτικά, είχε κρατήσει σχεδόν τρεις αιώνες στην έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή
παράδοση). Προσχώρησαν σε νέους δρόμους, υιοθετώντας την ατονικότητα, το δωδεκαφθογγισμό και
τη χειραφέτηση της γραμμικής και συνηχητικής διαφωνίας. Η ιδεολογία, η αισθητική αντίληψη και η
συνθετική μεθοδολογία, τόσο του Schoenberg όσο και των μαθητών του, ήταν ιδιαίτερα επιδραστικές,
τόσο επάνω στους συγχρόνους των, όσο και στους μεταγενέστερους συνθέτες του ευρωπαϊκού και
αμερικάνικου μουσικού μοντερνισμού.
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Όπερα του Βερολίνου (Staatsoper Unter den Linden), υπό την καθοδήγηση του
καλλιτεχνικού διευθυντή της, Erich Kleiber (1890-1956), για δύο καλλιτεχνικές
περιόδους, από το 1922 ως το 1924 (Ξανθουδάκης 2010β: 3-16).
Επιστρέφοντας στην Αθήνα ο Μητρόπουλος, το καλοκαίρι του 1924, ανέλαβε
την ορχήστρα του Ελληνικού Ωδείου, το οποίο είχε ιδρύσει ο Καλομοίρης το 1919
μετά την αποχώρησή του από το Ωδείο Αθηνών. Η ύπαρξη σταθερής συμφωνικής
ορχήστρας στο Ελληνικό Ωδείο το καθιστούσε υπολογίσιμο μέγεθος στην αθηναϊκή
μουσική ζωή και αντίπαλον δέος στο Ωδείο Αθηνών, το οποίο είχε, ως τότε, τη
μοναδική συμφωνική ορχήστρα στην πρωτεύουσα. Το 1925, έπειτα από πρωτοβουλία
του επιχειρηματία και φιλόμουσου Μιλτιάδη Νεγροπόντη, πατέρα της συγγραφέως
και κριτικού Ελένης Ουράνη, ιδρύεται ο "Σύλλογος Συναυλιών" και η ορχήστρα του
ήταν το αποτέλεσμα της συνένωσης των ορχηστρών των δύο ωδείων. Η Συμφωνική
Ορχήστρα του "Συλλόγου Συναυλιών", με κύριο μουσικό διευθυντή τον
Μητρόπουλο, μονοπωλεί την αθηναϊκή συμφωνική μουσική ζωή ως το 1927, οπότε
και διαλύεται. Από το 1927 έως το 1937, οπότε και φεύγει από την Ελλάδα για την
Αμερική, ο Μητρόπουλος θα διευθύνει την ανασυσταθείσα Συμφωνική Ορχήστρα
του Ωδείου Αθηνών, του ιδρύματος που ο ίδιος μαθήτευσε στη δεκαετία του 1910
(Γαρουφαλής και Ξανθουδάκης 2011: 32-47, Sakallieros 2016: 85-87). Πέντε χρόνια
αργότερα, το 1942, μεσούσης της κατοχής, με προεδρικό διάταγμα της τότε
κατοχικής κυβέρνησης, η ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών θα αποκτήσει θεσμική
υπόσταση, ως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Charkiolakis 2013: 63-64).
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Εικόνα 1. Το νομοθετικό διάταγμα 2010/1942 της κρατικοποίησης της συμφωνικής ορχήστρας
του Ωδείου Αθηνών με την ονομασία "Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών" (εν συνεχεία Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών). Φ.Ε.Κ. 318/12-12-1942, τ. Α΄.
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Η ανανέωση του ρεπερτορίου των αθηναϊκών μουσικών συνόλων και η
συνακόλουθη παρουσίαση μεγάλου αριθμού νεώτερων ή και νεωτεριστικών έργων
της έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής στο αθηναϊκό κοινό, κατά την περίοδο
1924-1937, αποτελούν τη βασική συμβολή του Δημήτρη Μητρόπουλου, με την
ιδιότητά του ως διευθυντής ορχήστρας, ως προς το ζήτημα της πρόσληψης της
έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα για την περίοδο που εξετάζουμε. Η διαμόρφωση
μιας νέας ταυτότητας της αθηναϊκής μουσικής ζωής, αφορούσε στις εξής τέσσερις
κατηγορίες ρεπερτορίου συμφωνικής, κυρίως, μουσικής:
(i) έργα της γερμανικής μουσικής παράδοσης, γραμμένα στα τέλη του 19ου ή τις
αρχές του 20ου αιώνα, ως επίκαιρα δείγματα της νόμιμης συνέχειας του κλασικού ρομαντικού ιδιώματος του 18ου-19ου αιώνα, που είχε κυρίως συνηθίσει το αθηναϊκό
κοινό ως το 1920 (π.χ. Mahler, R. Strauss), αλλά και στροφή προς τη γαλλική
μουσική της περιόδου (Franck, Faure)
(ii) σταδιακή ενσωμάτωση των νεώτερων τάσεων του 20ου αιώνα, όπως ο
γαλλικός ιμπρεσιονισμός των Debussy και Ravel ή ο ρώσικος νεοκλασικισμός του
Prokofiev
(iii) εμφάνιση ενός ρεπερτορίου παντελώς άγνωστου, όπως η ιταλική
συμφωνική μουσική των αρχών του 20ου αιώνα (με συνθέτες όπως οι Respighi,
Pizzetti και Casella), η προβολή του οποίου όμως οφειλόταν και σε εξωμουσικούς
(και κατά βάση πολιτικούς) λόγους
(iv) εκτελέσεις έργων που είτε για λόγους μουσικής γλώσσας, υφής ή
ηχοχρωματικών συνδυασμών, είτε λόγω άλλων πειραματικών προσεγγίσεων, θα
μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να θεωρηθούν μοντερνιστικά (συνθετών όπως οι
Schoenberg και Stravinsky, ή ακόμη και των Honegger, Milhaud και Mossolov).
Παράλληλα, το ήδη γνωστό κλασικό ρεπερτόριο συνέχισε να καλλιεργείται, ενώ
η ποιότητα των εκτελέσεων δεν αναβαθμίστηκε μόνο με την παρουσία του
Μητρόπουλου στο πόντιουμ, αλλά και με την μετάκληση των μεγαλύτερων
ευρωπαϊκών ονομάτων για να συμπράξουν με τα εδώ μουσικά σύνολα, όπως οι
πιανίστες Alfred Cortot και Arthur Rubinstein, ή o μεγάλος συνθέτης και μαέστρος
Richard Strauss.
Η αποδελτίωση και ο σχολιασμός προγραμμάτων συμφωνικών συναυλιών της
περιόδου 1924-37, μέσα από τις αρχειακές συλλογές της Μεγάλης Μουσικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
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αναδεικνύουν εύγλωττα τα παραπάνω συμπεράσματα σχετικά με την ανανέωση της
πρόσληψης της έντεχνης μουσικής στη μεσοπολεμική Αθήνα και το ρόλο του
Μητρόπουλου ως ερμηνευτή στη διαδικασία αυτή. Η ανανέωση του συμφωνικού
ρεπερτορίου στις δεκαετίες του '20 και του '30, όπως είδαμε στην παραπάνω
κατηγοριοποίηση, αφορά σε μουσικά έργα που -σε κάθε περίπτωση- δημιούργησαν
νέα δεδομένα πρόσληψης από το αθηναϊκό κοινό και την κριτική και η όποια
υποδοχή τους, αρνητική ή θετική, φαινόταν να λαμβάνει υπόψη την πρόθεση του
Μητρόπουλου να εμφυσήσει τις νέες τάσεις στο ακροατήριό του και να το
εκπαιδεύσει να ακούει αυτήν τη νέα μουσική. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται
εκτελέσεις όπως της 1ης και της 4ης συμφωνίας του Gustav Mahler, έργων του
Richard Strauss αλλά και του πρώιμου Schoenberg (η περίφημη Εξαϋλωμένη Νύχτα
αλλά και ενός αποσπάσματος από τα Gurre-Lieder), η συχνή παρουσία έργων του
Stravinsky, όπως η συμφωνική εκδοχή από το μπαλέτο Το Πουλί της Φωτιάς, και το
ανέβασμα πέντε, πλήρως σκηνοθετημένων, παραστάσεων της Ιστορίας του
Στρατιώτη, των Stravinsky - Ramuz, τον Ιανουάριο του 1926, οι οποίες ήλκυσαν το
ζωηρό ενδιαφέρον, πέραν της μουσικής, και της λογοτεχνικής και θεατρικής κριτικής
στον αθηναϊκό τύπο (Ξανθουδάκης 2012: 36-37).
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Εικόνα 2. Το εξώφυλλο του προγράμματος της πρεμιέρας της παράστασης της Ιστορίας του
Στρατιώτη των Stravinsky - Ramuz, 28 Ιανουαρίου 1926, υπό τη διεύθυνση του Δ. Μητρόπουλου,
στο Θέατρο Κεντρικόν. Τέσσερις, επιπλέον, παραστάσεις δόθηκαν στις 29, 30 και 31 Ιανουαρίου.
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Εικόνα 3. Πρόγραμμα συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, 27
Ιανουαρίου 1931, στο Θέατρο Ολύμπια, υπό τη διεύθυνση του Δ. Μητρόπουλου. Οι παρουσιάσεις
έργων των Schoenberg και Stravinsky καταδεικνύουν τη στροφή του αθηναϊκού συμφωνικού
ρεπερτορίου συναυλιών προς τον μοντερνισμό και την πρωτοπορία της εποχής.2

2

Ευχαριστώ θερμά τη διευθύντρια της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν

Βουδούρη", κα Στεφανία Μεράκου, για την πρόσβαση και την χρήση υλικού από το πλούσιο αρχείο
προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης.
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Στα πλαίσια πειραματισμών της εποχής εντάσσονται οι εκτελέσεις έργων όπως
το Χυτήριο Σιδήρου (Μουσική Μηχανών) του Alexander Mossolov, έργου που όπως
και το δημοφιλέστερο Pacific 231 του Honegger, αποτελούσαν μουσικές
αναπαραστάσεις της βιομηχανικής τεχνολογίας της εποχής και συνδέονταν,
περισσότερο άμεσα ή έμμεσα, με πρωτοποριακά -αν και βραχύβια- κινήματα των
αρχών του 20ου αιώνα, όπως ο φουτουρισμός. Μάλιστα, το 1933, το Ιταλικό
Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών στην Αθήνα οργάνωσε σειρά διαλέξεων για τον
φουτουρισμό στην τέχνη, με προσκεκλημένο τον βασικό θεωρητικό εισηγητή του
κινήματος αυτού, Filippo Marinetti. Η πρόσκληση αυτή ήταν προϊόν των
πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας που προέκυψαν μετά την
υπογραφή του Συμφώνου Ελληνοϊταλικής Φιλίας. Η διμερής αυτή συνθήκη "φιλίας,
συνδιαλλαγής και δικαστικού διακανονισμού", όπως είναι ο πλήρης τίτλος,
υπογράφηκε από τους Βενιζέλο και Mussolini στις 23 Σεπτεμβρίου 1928. Oι
συμβαλλόμενες πλευρές δήλωναν τη προσήλωσή τους στις αρχές της Kοινωνίας των
Eθνών και τόνιζαν την επιθυμία τους να συνεργαστούν στον πολιτιστικό και τον
οικονομικό τομέα. Παράλληλα, επισημαινόταν η αμοιβαία παροχή πολιτικής και
διπλωματικής υποστήριξης σε περίπτωση εξωτερικής απειλής μιας εκ των δύο χωρών
(Καρδάμης 2010). Έτσι, εξηγείται η συχνή παρουσία έργων Ιταλών συνθετών στο
αθηναϊκό συναυλιακό συμφωνικό ρεπερτόριο μετά το 1928, όπως ο Respighi, o
Pizzetti και ο Casella με τον οποίο ο Μητρόπουλος συνδέθηκε με προσωπική φιλία
και παρουσίασε έργα του και στην Ευρώπη, ενώ με άλλες περιπτώσεις, όπως με τον
Gian Francesco Μalipiero, και στην Αμερική.
Το ελληνικό ρεπερτόριο, τέλος, είχε επίσης σημαντική θέση στα προγράμματα
συμφωνικών συναυλιών που διηύθυνε ο Μητρόπουλος. Μόνο από την περίοδο της
τελευταίας δεκαετίας του στην Ελλάδα (1927-37), όπου και διηύθυνε τη Συμφωνική
Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών, ο Μητρόπουλος πραγματοποίησε 33 εκτελέσεις
έργων 12 Ελλήνων συνθετών και πιο συγκεκριμένα των: Καλομοίρη, Βάρβογλη,
Πετρίδη, Λαμπελέτ, Ευαγγελάτου, Λαυράγκα, Σαμάρα, Πονηρίδη, Λεβίδη, Σκλάβου,
Σκαλκώτα και Περπέσσα (Γαρουφαλής και Ξανθουδάκης 2011: 208-232).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /580/

Εικόνα 4. Πρόγραμμα συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, 28
Νοεμβρίου 1937, στο Θέατρο Ολύμπια, υπό τη διεύθυνση του Δ. Μητρόπουλου. Ένα πρόγραμμα
αποτελούμενο σχεδόν αποκλειστικά από έργα Ελλήνων συνθετών (Μ. Βάρβογλης, Γ. Σκλάβος, Χ.
Περπέσσας, Γ. Πονηρίδης).
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Ο διττός ρόλος του Μητρόπουλου στην αθηναϊκή μουσική ζωή του
μεσοπολέμου, περιλαμβάνει, πέρα από την ιδιότητα του μουσικού ερμηνευτή, αυτήν
του συνθέτη. Η τριετία 1924-1927 αποτελεί τη σύντομη πρώτη περίοδο εμφάνισης
έργων στην νεοελληνική μουσική δημιουργία από τον Δημήτρη Μητρόπουλο, τα
οποία μπορούν με βεβαιότητα να θεωρηθούν έργα μιας "πρωτοποριακής μουσικής
ταυτότητας" ή, απλά, "μοντερνιστικά". Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει εδώ διπλή
σημασία:
- αφενός μεν, αποτελούν έργα τα οποία δημιουργούν άμεση ρήξη με
καθιερωμένες μορφές και είδη που προσεγγίζουν τα πρότυπα της Εθνικής Σχολής
(όπως η όπερα βασισμένη σε λαϊκά, μυθικά ή εθνικά ιστορικά γεγονότα, η
συμφωνική μουσική επικού και μεγαλόπνοου ύφους διαμέσου ιστορικών και εθνικών
συμβολισμών, η χρήση της δημοτικής γλώσσας και η ευρεία χρήση υλικού της
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής) και
-

αφετέρου,

φέρουν,

σε

μεγάλο

βαθμό,

υφολογικά

και

αισθητικά

χαρακτηριστικά τρέχοντων κεντροευρωπαϊκών μουσικών ρευμάτων ως άμεσες
επιρροές (εξπρεσιονισμός και διεθνισμός, ατονικότητα και δωδεκαφθογγισμός,
νεοκλασικισμός).

Έτος

Έργο

Στυλιστική κατεύθυνση - Μορφή & Τεχνική
- ατονική μελωδική και αρμονική υφή / δραματικότητα

1923-24

"Παν", για φωνή και
πιάνο

ύφους
- συνδυασμός όψιμων ρομαντικών και εξπρεσιονιστικών
χαρακτηριστικών (στα πλαίσια μιας νέας γλώσσας)
- γραμμική ισοσυλλαβική συμμετρία (σε αντίθεση με το

"Αφροδίτη
1924

Ουρανία", για φωνή
και πιάνο

έργο «Παν»)
- αυξητική αρμονική επιστρωμάτωση διαδοχικών
συνηχητικών σχηματισμών, με σταθερά διαστήματα σε
ατονικό πλαίσιο
- πρώτο ατονικό έργο της νεοελληνικής οργανικής

Passacaglia,
1924

Intermezzo e Fuga,
για πιάνο

(instrumental) μουσικής
- εξπρεσιονισμός στο ύφος, ως αντιρομαντική
καταδήλωση
- νεοκλασικισμός στη δομή
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- αρχή έντονης παρουσίας της μιμητικής αντίστιξης και
της φούγκας

1925

Klavierstück I, για
πιάνο

- αντιστικτική υφή, ελεύθερη χρωματικότητα,
οκτατονική και ολοτονική κλίμακα, θεματικοί πυρήνες
σε επεξεργασία
- υιοθέτηση μπαρόκ μορφολογικών ειδών (passacaglia,
canon, fuga)

1925

14 Invenzioni, για
φωνή και πιάνο

- ισοσυλλαβική συμμετρία στη μελοποίηση
- εξπρεσιονιστικός τύπος μουσικής απαγγελίας
(παραπέμπει στο sprechgesang του Pierrot lunaire του
Schoenberg)

1926-27

Ostinata in tre parti,
για βιολί και πιάνο

- πρώτο δωδεκαφθογγικό έργο της νεοελληνικής
μουσικής
- νεοκλασικισμός (δομή) / εξπρεσιονισμός (υφή)
- νεοκλασικισμός (μακροδομή - μορφοδόμηση μερών)

1928

Concerto Grosso, για
ορχήστρα

- νεο-φολκλορισμός (στο 4ο μέρος μόνο)
- τονικές νύξεις
- αυστηρή διαστηματική συγκρότηση, δομικά
καθοριστική

Πίνακας 1. Εργογραφία Μητρόπουλου, 1924-28. Στυλιστικές παρατηρήσεις, ως στοιχεία εξέλιξης
και διαφοροποιήσεων της γραφής του συνθέτη.

Ο παραπάνω πίνακας αφορά σε όλα τα έργα του Μητρόπουλου που γράφονται
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και εντάσσονται στην κατηγορία του ατονικού
εξπρεσιονισμού3 και του δωδεκαφθογγισμού,4 ως φυσική ακολουθία και εφαρμογή

3

Η ατονικότητα, ως μουσικός όρος, αναφέρεται στην έλλειψη ενός καθορισμένου τονικού κέντρου

κατά τη σύνθεση ενός μουσικού έργου. Αυτό έχει ως επακόλουθο την άρση της αντίληψης της
τονικότητας και, κατά συνέπεια, την απομάκρυνση από το τονικό μουσικό σύστημα (μείζων - ελάσσων
τρόπος), το οποίο και καθόρισε τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική την περίοδο 1600-1900. Η ατονικότητα
αποβλέπει στην παράβλεψη ή πλήρη κατάργηση των ιεραρχικών σχέσεων που επιβάλλει το τονικό
μουσικό σύστημα στις μελωδικές γραμμές και τις συνηχήσεις, ουσιαστικά στοχεύοντας στη
χειραφέτηση της διαφωνίας.
4

Η δωδεκαφθογγική μέθοδος μουσικής σύνθεσης, αποτέλεσε την βασική εξέλιξη, από τον

Schoenberg, της προσπάθειάς του να οργανώσει μεθοδολογικά την ατονικότητα. Η βασική ιδέα είναι η
οργάνωση της χρήσης μίας καθορισμένης διαδοχής των 12 χρωματικών φθόγγων που συγκροτούν το
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των αρχών της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης (και κυρίως του Schoenberg),
παράλληλα με έναν σχολιασμό για την στυλιστική τους κατηγοριοποίηση. Αυτά
είναι:
- οι δύο εκ των τριών μελοποιήσεων που πραγματοποίησε ο Μητρόπουλος σε
ισάριθμα ποιήματα του Άγγελου Σικελιανού ("Παν" και "Αφροδίτη Ουρανία"), δύο
έργα με αρκετές διαφορές, ωστόσο, μεταξύ τους, και
- ο εξελικτικός, ως προς την πορεία του, κύκλος των τριών έργων που
οριοθετούν τα ώριμα χαρακτηριστικά της εξπρεσιονιστικής φάσης του Μητρόπουλου
από την ατονικότητα προς τον δωδεκαφθογγισμό: Passacaglia, Intermezzo e Fuga για
πιάνο (1924), 14 Invenzioni για φωνή και πιάνο επάνω σε ισάριθμα ποιήματα του
Κωνσταντίνου Καβάφη (1925) και Ostinata in tre parti για βιολί και πιάνο (1926-27).
Από τα έργα αυτά, προτίθεμαι να αναφερθώ εκτενέστερα στη μελοποίηση 14 εκ
των ερωτικών ("Ηδονικών") ποιημάτων του Καβάφη που ο Μητρόπουλος μελοποιεί
με τον τίτλο 14 Invenzioni, για χαμηλή γυναικεία (ή ανδρική) φωνή και πιάνο, με
έναν ρηξικέλευθο, ιδιόμορφο (φωνητικά), αφαιρετικό (πιανιστικά), και εξόχως
εξπρεσιονιστικό (μουσικά), τρόπο, στα 1925. Ο προσδιορισμός της ακριβούς
ημερομηνίας που ο Μητρόπουλος συνέθεσε τις Invenzioni δεν είναι ακόμη οριστικός.
Βασική μαρτυρία για τη δημιουργία της σύνθεσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 1925,
αποτελεί η επιστολή που έστειλε ο Μητρόπουλος στον Καβάφη με ημερομηνία 15
Ιουλίου 1926, όπου τον ενημερώνει ότι "Προ ενός χρόνου έγραψα μουσική επάνω σε
14 τραγούδια σας [...]" (Μεράκου 2000: 146). Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον
οποίο ο Μητρόπουλος αποκαλεί "τραγούδια" τα ποιήματα του Καβάφη, ενώ και
παρακάτω, στο τέλος της ίδιας επιστολής όπου δίνει τον πλήρη τίτλο που σκόπευε να
βάλει στο έργο, αναφέρεται σε "10 Invenzioni a 2, 3 e 4 Voci απάνω σε 10
Ηδονιστικά τραγούδια του Κ. Π. Καβάφη". Το ζήτημα του αρχιτεκτονικού πλάνου,
σύμφωνα με το οποίο ο Μητρόπουλος κατέληξε στην επιλογή των μπαρόκ μορφών
(κανόνας, φούγκα, πασσακάλια, πρελούδιο) που συγκροτούν ομαδοποιημένα την

μουσικό διάστημα της συγκερασμένης οκτάβας. Η εκάστοτε διαδοχή των φθόγγων που επιλέγεται από
τον συνθέτη ονομάζεται "δωδεκάφθογγη σειρά" ή απλώς "σειρά". Η επιλογή, επεξεργασία και χρήση
της σειράς έχει ως στόχο οι δώδεκα φθόγγοι να μην υπόκεινται σε ιεραρχικές σχέσεις, να είναι ισότιμοι
μεταξύ τους και να μην υπερέχει κάποιος έναντι των υπολοίπων, μέσω της επανάληψης, κινδυνεύοντας
έτσι να μετατραπεί σε κάποιου είδους τονικό κέντρο.
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πρώτη έντυπη εκδοχή των 10 Inventions, 5 είναι επίσης με έμφαση δηλωμένο στην
επιστολή προς τον Καβάφη και δείχνει πόσο η σκέψη της γραφής αυτού του έργου
ξέφευγε από την ιδέα της απλής μελοποίησης, δηλ. της εκδοχής μιας συλλογής lieder.
Ο πίνακας περιεχομένων του έργου (στην πλήρη του εκδοχή με τα 14 μέρη) είναι ο
εξής:

Ι. Preludio a 4 Voci
ΙΙ(3). Canon a 3 Voci (per diminuzione e per movimento
contrario)

Ἡδονῇ
Γιὰ νὰ ᾽ρθουν

ΙΙΙ. Prologo - Fughetta - Epilogo a 4 Voci

Μιὰ νύχτα

IV. Prologo - Fughetta - Epilogo a 4 Voci

Ἡ ἀρχή των

V(2). Canon a 2 Voci

Νὰ μείνει

VI. Canon

Ἐν ἀπογνώσει

VII(6). Passacaglia a 3 Voci

Γκρίζα

VIII(5). Passacaglia a 2 Voci

Μέρες τοῦ 1903

IX(4). Canon a 2 Voci (per imitazione ritmica)

Τὸ διπλανὸ τραπέζι

X(1). Canon a 2 Voci (per diminuzione)

Μακρυὰ

XI(7). Preludio (Scherzino) a 1 Voce

Ἐν τῇ ὁδῷ

ΧΙΙ(8). Fuga a 4 Voci

Ὁ ἥλιος τοῦ ἀπογεύματος

XIII(9). Pedale a 3 Voci

Ἔτσι πολὺ ἀτένισα...

XIV(10). Coda (Finale a 2 Voci)

Ἐπῆγα

Πίνακας 2. Η αντιστοιχία μορφών από τον συνθέτη και καβαφικών ποιημάτων στην πλήρη
διάταξη των 14 Invenzioni, σύμφωνα με το χειρόγραφο του έργου (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αρχείο Δημήτρη Μητρόπουλου).

5

Ο Μητρόπουλος είχε εκδόσει, το 1927, μόνο τις 10 από τις 14 Invenzioni και μάλιστα με την γαλλική

εκφορά (10 Inventions). H κριτική έκδοση ολόκληρου του έργου έγινε μόλις το 2010, σε επιμέλεια
Γιάννη Σαμπροβαλάκη, από το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
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Πρόκειται, ιστορικά, για την πρώτη μελοποίηση ποιημάτων Καβάφη στην
ελληνική μουσική και, ενδεχομένως, την πιο τολμηρή από κάθε άποψη. Ο
Μητρόπουλος είχε πλήρη συναίσθηση του νοηματικού περιεχομένου κατά την
επιλογή των ποιημάτων του Καβάφη που προόριζε για μελοποίηση. Η φαινομενικά
τολμηρή αυτή επιλογή είναι βέβαιο ότι δεν έγινε τυχαία, ούτε προέκυψε χωρίς
προετοιμασία (Ξανθουδάκης 2010α: 15-19). Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι κριτικές
της πρώτης δημόσιας εκτέλεσης του έργου, στη συναυλία της 5ης Ιουνίου 1927 (μαζί
με την Ostinata in tre parti και την Passacaglia, Intermezzo e Fuga), αφορούσαν
κυρίως σε ένα κοινό που, αφενός, δεν ήταν εξοικειωμένο με τις τάσεις και τα ρεύματα
της νέας μουσικής (και ίσως δεν είχε ακούσει ποτέ ως τότε ένα ατονικό ή
δωδεκαφθογγικό έργο) και, αφετέρου, σκανδαλιζόταν από την δημόσια ανάγνωση
των τολμηρών ερωτικών στίχων του Καβάφη. Οι κριτικές είναι αποκαλυπτικές για
την αμηχανία του κοινού: ο Σάρτορ αναφέρει: "Προς το παρόν τα μουσικά αυτά
ραδιογραφήματα μένουν ανεπίδοτα, το πολύ κοινόν δεν τα εννοεί [...]".6 Ο Νικόλαος
Δέλλιος γράφει: "Η δημιουργική πρωτοτυπία του κ. Μητρόπουλου [...] δεν μπορεί
ποτέ να εκτοπίσει τόσο εύκολα τας γηραιάς και εξωργανισμένας δια του χρόνου
μουσικάς συνηθείας μας".7 Απ’ την άλλη πλευρά, η αθηναϊκή κριτική για τον
Καβάφη, για την περίοδο 1918-1924, δείχνει ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό
πρόσληψής της πλέον από το κοινό της πνευματικής διανόησης της εποχής και υπό
ένα πλαίσιο έντονα υπογραμμισμένης διχογνωμίας στον λογοτεχνικό τύπο, ανάμεσα
σε υποστηρικτές και αρνητές του (Καράογλου 1985: 29-32).
Σε αυτούς ακριβώς τους χώρους των λογίων και της αστικής διανόησης, ο
Μητρόπουλος και γνώρισε την ποίηση του Kαβάφη και προετοίμασε το έδαφος για
τη σύνθεση των 14 Invenzioni. Από τη διακίνηση των ιδιωτικών τετραδίων του
ποιητή, συμπεραίνουμε πως οι πιθανότεροι διακομιστές του προς τον Μητρόπουλο
πρέπει να ήταν οι Μάριος Βαϊάνος και Αντώνιος Μπενάκης. Ο Γ. Π. Σαββίδης (1966:
245, 253) αναφέρει ως όνομα αποδέκτη το 1923, μεταξύ άλλων, και τον Άλκη Θρύλο,
δηλαδή την κριτικό και συγγραφέα Ελένη Ουράνη. Η αρχική έκδοση των Invenzioni
(του 1927, που περιλαμβάνει 10 από τα 14 μέρη του έργου) είναι αφιερωμένη στον

6

Σάρτορ [ψευδώνυμο του Γεώργιου Α. Νάζου (να μη συγχέεται με τον προαναφερθέντα Γεώργιο

Νάζο, διευθυντή του Ωδείου Αθηνών), "Μια συναυλία", εφ. Καθημερινή, 9 Ιουνίου 1927.
7

[Ν. Δ.] (Νικόλαος Δέλλιος), "Η μουσική βραδυά της Κυριακής", εφ. Πολιτεία, 8 Ιουνίου 1927.
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Άλκη Θρύλο, ενώ η Ελένη Ουράνη ήταν κόρη του Μιλτιάδη και της Μαρίας
Νεγροπόντη, επιστήθιων φίλων και υποστηρικτών του Μητρόπουλου. Ο Μιλτιάδης
Νεγροπόντης ήταν ο βασικός εμψυχωτής της ορχήστρας του «Συλλόγου Συναυλιών»,
χρηματοδότησε τη θριαμβευτική εμφάνιση του Δημήτρη Μητρόπουλου με τη
Φιλαρμονική του Βερολίνου στις 27 Φεβρουαρίου 1930, ενώ σε αυτόν είναι
αφιερωμένο και το τελευταίο συμφωνικό έργο του συνθέτη, το Concerto Grosso
(1928) (Sakallieros 2016: 179-180).
Τον Οκτώβριο του 1932, πέντε χρόνια μετά τη δημόσια παρουσίαση των
Invenzioni, o Mητρόπουλος δίνει ένα ιδιωτικό ρεσιτάλ στο σπίτι των Κώστα και
Ελένης Ουράνη, τραγουδώντας τες ο ίδιος και συνοδεύοντας τον εαυτό του στο πιάνο
(Ξανθουδάκης 2010α: 15, υποσ. 14). Η κριτική που γράφεται στη Νέα Εστία, στις 15
Νοεμβρίου 1932,8 αναφέρει πως η "Η εντύπωση ήταν θαυμάσια, όπως και η τέχνη
του πρωτότυπου συνθέτη." Επίσης στην επιστολή του προς τον Καβάφη, στις 15
Ιουλίου 1926, ο Μητρόπουλος αναφέρει: "Προ ενός χρόνου έγραψα μουσική επάνω
σε 14 τραγούδια σας και είχαν πολύ επιτυχία εις την audition που έκαμα...", πράγμα
που σημαίνει ότι είχε ήδη δοκιμάσει τον αντίκτυπο του έργου σε ιδιωτικές συναυλίες,
σε ένα καλλιεργημένο, αστικό κοινό που γνώριζε την ποίηση του Καβάφη και που, σε
μεγάλο βαθμό, την αποδεχόταν. Και ο Μητρόπουλος συμπληρώνει, στο τέλος της
επιστολής προς τον Καβάφη: "[...] η Μουσική αυτή τη φορά κατόρθωσε να
καταπραΰνη τα ηθικόληπτα νεύρα μερικών από τους ακροατάς μου."

8

Το κείμενο υπογράφεται από τον [Α.], χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Δεν κατέστη, με την έως τώρα

έρευνα, εφικτή η ταυτοποίηση του ονόματος.
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Εικόνα 4. Απόσπασμα της πρώτης επιστολής του Δ. Μητρόπουλου προς τον Κ. Καβάφη, 15
Ιουλίου 1926 [©Σύλλογος Φίλων της Μουσικής, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν
Βουδούρη"].

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /588/

Όσον αφορά στην επιλογή της μορφής και του αισθητικού σχεδιασμού του
έργου, ας δώσουμε τον λόγο στον ίδιο τον συνθέτη και το πως το περιγράφει πριν το
ρεσιτάλ του 1932 (το κείμενο ανατυπώθηκε πλήρως στην προαναφερθείσα κριτική
στη Νέα Εστία, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως μοιράστηκε τυπωμένο στους
παριστάμενους), τμηματοποιώντας το με ενδιάμεσο κριτικό σχολιασμό:
"...Μια σειρά από δέκα ποιήματα του Καβάφη, που διάλεξα, μου ‘δωσαν την ιδέα
να μεταφέρω σε διάφορα αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία ονόμασα 10 Inventions –
τη λέξη invention τη βρίσκουμε στον Bach και σε συγχρόνους του σε μικρές
κοντραπουντίστικες συνθέσεις ή καλύτερα σε μικρά αρχιτεκτονικά μουσικά σχέδια
ελαφρού χαρακτήρος, ένα είδος impromptu σε πολύφωνο στυλ [...]"
Βλέπουμε ότι ο Μητρόπουλος διαχωρίζει εξαρχής τη διαδικασία σύνθεσης του
έργου από την απλή μελοποίηση έντεχνου τραγουδιού, κατά το δυτικοευρωπαϊκό
μοντέλο, δηλαδή τη γραφή lied. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά σε
τραγούδια, παρά μόνο σε αρχιτεκτονικά μουσικά σχέδια, δηλ. σε μουσικές δομές με
αυστηρά τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τη μιμητική
αντίστιξη ή τις μπαρόκ μορφές που χρησιμοποιεί.
"Κάθε ποίημα από αυτά έχει ως βάση ένα διαφορετικό αρχιτεκτονικό σχέδιο,
όπου η φωνή η απαγγέλουσα το ποίημα αποτελεί ένα μόριο του σχεδίου. Δεν
πρόκειται περί τραγουδιού αλλά ούτε και περί μιας ξερής απαγγελίας με
υπόκρουση. Ούτε να τα τραγουδάει κανείς πρέπει, ούτε πάλι να τα απαγγέλει, μα
κάτι ανάμεσα στα δύο. Ίσως μια απαγγελία stylisée σε ορισμένους ήχους και
ρυθμούς που διαγράφει αυστηρά το αρχιτεκτονικό σχέδιο [...]"
Η έμμεση αναφορά από τον Μητρόπουλο στον τρόπο μελωδικής απαγγελίας
(sprechgesang) του έργου Pierrot lunaire (1912) του Arnold Schoenberg μάλλον
θεμελιώνει εδώ ένα αισθητικό και καλλιτεχνικό πρότυπο για τη σύνθεση των
Ιnvenzioni (Ξανθουδάκης 2010α: 16). Ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι σε αυτό το βαθιά
εξπρεσιονιστικό, πρω-δωδεκαφθογγικό έργο του Schoenberg, οι τεχνικές της
μιμητικής αντίστιξης -σχεδόν παντού παρούσες μέσα στις Invenzioni- βρίσκουν
επίσης ενδιαφέρουσες εφαρμογές.
"Και ακόμα:
Το καθαρώς τεχνικό στοιχείο των ποιημάτων έδωσε αφορμή για να γίνουν τα
διάφορα μουσικά σχέδια με την ανάλογη αρχιτεκτονική τους [...]"
Εδώ η αναφορά είναι μάλλον ξεκάθαρη και αφορά, φυσικά, στην ιδιότυπη
ποιητική γλώσσα του Καβάφη. Από την μία πλευρά τίθενται οι παράμετροι της
γλωσσοπλαστικής μορφολογίας, του μέτρου και του ρυθμού και, από την άλλη, η
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αντίστοιχη -απαραίτητη κατά τον συνθέτη- επιλογή των μπαρόκ μουσικών μορφών
και της μιμητικής αντίστιξης, μέσα στα πλαίσια της νέας ατονικής μουσικής γλώσσας
(Ξανθουδάκης 2010α: 18-19). Ο Μητρόπουλος αντιλαμβάνεται ως συμπόρευση την
ιδιότυπη ελληνικότητα της ποίησης του Καβάφη και τη δυνατότητά της να
συμπλεύσει με τη νεωτερική μουσική του γλώσσα, έτσι ώστε να αποκτήσει και μια
ανάλογη, και ταιριαστή ως προς το ύφος και τον χαρακτήρα της, μουσική ταυτότητα.
Είναι χαρακτηριστική η φράση του Μητρόπουλου προς τον Καβάφη, στην επιστολή
του 1926: "Εστέ βέβαιος ότι η Μουσική μου είναι τόσο σύγχρονη όσο και η
ατμόσφαιρα η καινούργια που αναδίνουν τα τραγούδια σας." (Μεράκου 2000: 146).
"Όσο για το άλλο, μάλλον αόριστο, αλλά σπουδαίο στοιχείο των ποιημάτων είναι
εκείνο που, φαντάζομαι, έδωσε αφορμή τα καθαρώς τεχνικά μουσικά σχέδια να
γίνουν ζωντανά.
Και ακόμη πιο αφαιρεστικά: Δέκα καλλιτεχνικοί υπολογισμοί με ήχους και λόγια."
Ο Μητρόπουλος δεν τολμά να μιλήσει ευθέως για το ζήτημα της ερωτικής
ταυτότητας και ιδιαίτερα με τον τρόπο που τίθεται στην καβαφική ποίηση, δηλαδή ως
προφανούς ή συγκεκαλυμμένης ετερότητας. Ωστόσο, ο τρόπος που την υπαινίσσεται
και την αξιολογεί (ως "σπουδαίο στοιχείο των ποιημάτων"), του δίνει άμεσα και τη
δυνατότητα να δικαιολογήσει την δική του τόλμη να εντάξει εδώ την ατονικότητα και
τη μουσική πρωτοπορία. Ακόμα και εδώ, μιλώντας για το αισθητικό στοιχείο της
μουσικής του δημιουργίας, τονίζει ξανά τα "τεχνικά σχέδια" και τους "καλλιτεχνικούς
μαθηματικούς υπολογισμούς", χωρίς να κατονομάζει την αφορμή, το πρωτογενές
στοιχείο έμπνευσης και επιλογής του συγκεκριμένου ποιητικού υλικού. Με αυτόν τον
τρόπο ο Μητρόπουλος αποφεύγει να ταυτιστεί ιδεολογικά και αισθητικά με το
αισθησιακό περιεχόμενο της καβαφικής ποίησης, κάτι το οποίο μπορεί και να ήταν
επικίνδυνο για την καριέρα του και την θέση που τότε κατείχε στην αθηναϊκή
μουσική ζωή. Απ΄ την άλλη πλευρά δημιουργεί δυνατότητες σε παρθένο έδαφος,
αφενός μεν για να εντάξει στην ελληνική συνθετική δημιουργία τον μουσικό
μοντερνισμό και αφετέρου να το πράξει έχοντας ως στόχο, μέσω της μελοποίησης,
της ανάδειξης μιας νέας ελληνικότητας, ως συνδυασμού της νέας αυτής μουσικής και
γλωσσικής ταυτότητας. Είναι χαρακτηριστική η αποδοχή του από αντίστοιχους
εκπροσώπους νεωτερικών τάσεων στα γράμματα, όπως ο Τάκης Παπατσώνης, ο
οποίο σε άρθρο του στην εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος, στις 5 Φεβρουαρίου 1928,
έγραφε: "Είστε σε θέση, κύριοι κριτικοί, να νιώσετε γιατί η απλή γραμμή των
τραγουδιών του Μητρόπουλου απάνω στου Καβάφη τα τραγούδια είναι το πιο
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ελληνικό, στην εσώτατη σημασία της λέξης, δημιούργημα που έχει γίνει;"
(Ξανθουδάκης 2010α: 18).
Ο Μητρόπουλος βρίσκει στον Καβάφη αφορμές και πρότυπα για να εφαρμόσει
τις μοντερνιστικές μουσικές του ιδέες, υπό το πρίσμα των συνθηκών που
διαμορφώνονται στον ελληνικό αστικό χώρο από τη δεκαετία του ‘20. Μέσα σε ένα
διαφορετικό κλίμα, αυτό της αστικής παρακμής, της ετερότητας, των αναμνήσεων,
της νοσταλγίας, της προβολής ενός διαφορετικού «εγώ» απαλλαγμένου από
ιδανισμούς και μακρόπνοα οράματα, ο Μητρόπουλος χτίζει το δικό του μουσικό
κόσμο. Μέσα από πασσακάλιες και κανόνες, πρελούδια και φούγκες, η μιμητική
αντιστικτική τεχνική και η ατονική μουσική γλώσσα έχουν ως πρότερο στόχο την
ανάδειξη του ποιητικού περιεχομένου, των ιδιότυπων γλωσσοπλαστικών του
χαρακτηριστικών και των βαθύτερων συμβολιστικών του προθέσεων, προβάλλοντας
ένα πρότυπο ελληνικότητας, όχι με την έννοια του ιθαγενούς αντισταθμίσματος
απέναντι στον ευρωπαϊσμό και τη Δύση, αλλά υπό την πρόθεση διαμόρφωσης μίας
νέας μουσικής ταυτότητας, ενταγμένης στο ρευστό και μεταβαλλόμενο ιστορικό,
κοινωνικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της εποχής. Ο αποστασιοποιημένος εθνολογικά
εδώ χαρακτήρας της ατονικής γλώσσας, η οποία εκφέρει μια σαφώς πιο διεθνιστική
αντίληψη στο μουσικό ύφος των Invenzioni, συμφύεται με την ιδιοτυπία της
ελληνικής ποιητικής γλώσσας, συγκροτώντας μια νέα μουσικoποιητική ταυτότητα
όπου η ιστορική μνήμη γίνεται η προσωπική μνήμη και το συλλογικό μεταφέρεται
στο ατομικό.
Έτσι λοιπόν η συνεισφορά του Μητρόπουλου, ως προς την πρόσληψη της
έντεχνης μουσικής από το αθηναϊκό κοινό της εποχής του μεσοπολέμου, έχει δύο
όψεις: ως συνθέτης, αποσπάται από την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής (Εθνική
Σχολή και συλλογική εθνική μουσική ταυτότητα) και εισάγει με τόλμη το πρώτο
μοντέλο του νεοελληνικού μουσικού μοντερνισμού μέσα από ένα, μικρό σε όγκο,
αλλά εξαιρετικό σε σημασία, έργο. Ως διευθυντής ορχήστρας, δηλαδή μουσικός
ερμηνευτής, ανανεώνει σημαντικά το συμφωνικό, κυρίως, ρεπερτόριο της αθηναϊκής
μουσικής ζωής, συνδυάζοντας την κλασική παράδοση με τη νεωτερικότητα και τον
πειραματισμό, σε ένα ευρύ χρονολογικό, γεωγραφικό και στυλιστικό φάσμα, με
υψηλά καλλιτεχνικά -αλλά και εκπαιδευτικά- κριτήρια. Το ειδικό βάρος της
περίπτωσης Μητρόπουλου συνεχίζει να προσφέρει, ακόμα και σήμερα, πολλαπλές
δυνατότητες ανάγνωσης και έρευνας ενός πολυδιάστατου ερμηνευτικού, συνθετικού
και, εν γένει, βαθιά μουσικού έργου, που, αν μη τι άλλο, για να δανειστώ και τη
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γνωστή ρήση του Γεώργιου Σεφέρη, "...δεν μας αφήνει πολύ περιθώριο για τη
συνηθισμένη αδιαφορία μας." (Σεφέρης 1966: 7).
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ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΒΕΣ
ΠΟΛΕΜΟΥ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Μανόλης Γ. Σέργης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
msergis@otenet.gr
Abstract
The present study is a contribution to the study of the relationship between Folklore
and Literature but it mainly constitutes an initial scientific overview of the folklore of
the military life, which is one of the desiderata of the Greek folklore bilbiography.
Charitopoulos – narrator (among others) highlights characters / identities from the
multifaceted and multi-layered army world who serve their duty at the border area of
Evros: army officers, cadet officers, soldiers in a peaceful period but also in a war
preparation period (November 1967) when everybody’s attitudes and behaviours are
reformulated to serve the duty to their home country. The axes around which the
discussion of the above is based are presented in brief in the theoretical part of this
study.
Λέξεις-Κλειδιά
Λαογραφικά της Στρατιωτικής Ζωής, Λαογραφία και Λογοτεχνία, στρατός,
ταυτότητες, Χαριτόπουλος, Έβρος.

1. Εισαγωγικά
Η παρούσα εργασία είναι μια συμβολή στη μελέτη των σχέσεων της Λαογραφίας με
τη Λογοτεχνία και την Ιστορία (= στη μελέτη των αναπαραστάσεων της κοινωνίας
και της ιστορίας στη λογοτεχνία).1 Πρωτίστως όμως συνιστά μια πρώτη επιστημονική
συμβολή στη μελέτη των Λαογραφικών της Στρατιωτικής ζωής.2

1

Βλ. ενδεικτικά Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 1995; Bacchilega

2012; Δουλαβέρας 2013; Σέργης 2003; Σέργης 2016.
2

Όσα θεωρητικά παρουσιάζονται εδώ με «τηλεγραφηματικό» τρόπο (για την οικονομία του χώρου)

αναλύονται διεξοδικά στο υπό έκδοση βιβλίο μου Λαογραφικά της Στρατιωτικής Ζωής (1950-1981).
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Αν και έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι ο στρατός και η στρατιωτική ζωή
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορική πορεία και την καθημερινότητα των
κοινωνιών και ειδικότερα στη ζωή των ανδρών (ως ένα από τα εντονότερα βιώματα
της προσωπικής τους ζωής), εν τούτοις, η μέχρι σήμερα επιστημονική λαογραφική
βιβλιογραφία είναι ολίγη, περιορισμένη σε περιγραφές αναμνήσεων από την
(πολύπαθη συνήθως) στρατιωτική θητεία ή σε κάποιες σύντομες επιστημονικές
καταγραφές και ερμηνείες3 τού εν λόγω «πολύπλευρου ανδρικού κόσμου». Η
Λογοτεχνία, πρωτοπορούσα άλλη μια φορά, έχει δώσει, ήδη από τον 19ο αιώνα (Η
στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι), με τη δική της (πάλλουσα από σφρίγος και
αναπαραστατική

των

πραγμάτων

και

των

αισθημάτων

δύναμη)

λαμπρές

αναπαραστάσεις του ελληνικού στρατιωτικού βίου, εν ειρήνῃ και εν πολέμῳ.
Αναφέρω, εντελώς ενδεικτικά, την επιμελημένη από την Έλενα Χουζούρη (2003)
έκδοση «Στρατός περνούσε» στη νεοελληνική Λογοτεχνία (με πλήθος αποσπάσματα
από αφηγήματα, νουβέλες, διηγήματα που εκκινούν από τον 19ο αιώνα και
εξικνούνται στη σύγχρονη εποχή) και τη νουβέλα-σταθμό (1959) του Ν. Κάσδαγλη
Οι κεκαρμένοι. Τις εμπειρίες και τις ιδέες τους καταθέτουν (αυτονοήτως μάλλον)
άνδρες συγγραφείς: Χαριτόπουλος, Βασιλικός, Κουμανταρέας, Χριστιανόπουλος,
Χάκκας, Ιωάννου, Κοτζιάς, Κοντός, Ξεξάκης, Μανιώτης, Δοξιάδης, Αβραμίδης,
Δαμιανίδης, Σφυρίδης, Ασλάνογλου, Κάτος, Αθανασόπουλος, Γκόρπας, Καζαντζής,
Σουρούνης, Βασιλειάδης, Γρηγοριάδης, Τσιαμπούσης, Ακρίβος, Καπερνάρος,
Ρουσοχατζάκης, Παπαδημητρακόπουλος, Σαββίδης, Χωμενίδης, κ.ά. Τον γυναικείο
λογοτεχνικό κόσμο εκπροσωπούν η Κατερίνα Ζαρόκωστα (Καθαρό χάδι) και η
Μαρία Σκιαδαρέση (Και νεκρούς ανασταίνει).
Τον Διονύση Χαριτόπουλο (εφεξής Δ.Χ.)4 έχει απασχολήσει και άλλοτε ο
στρατιωτικός βίος, με το 525 τάγμα πεζικού (2006). Στο Πρόβες Πολέμου, λίγους
3

Βλ. Λουκάτος 1940; Κοσμάς 1954; Παπαθανασόπουλος 1965 και 1996.

4

Μεγάλωσε στον Πειραιά. Μεταξύ των ετών 1976-1996 εξέδωσε: τα πεζά Τη νύχτα που έφυγε ο

Μπούκοβι και Δανεικιά γραβάτα (διηγήματα), τα μυθιστορήματα 525 τάγμα πεζικού, Τα παιδιά της
Χελιδόνας, Εναντίον του Marlboro, τις νουβέλες Δέσποινα και Από εδώ πέρασε ο Κιλρόι, που
συμπεριλήφθησαν στον τόμο Γραπτά 1976-1996 (Εξάντας 1997). Ακολούθησαν τα έργα: Άρης, ο
αρχηγός των ατάκτων (α΄ τόμος, 1997, β΄ τόμος, 2001, β΄ έκδοση Ελληνικά Γράμματα 2003, και
οριστική τρίτη 2009), τα θεατρικά Λίστα γάμου και Αυγά μαύρα (αμφότερα από τις εκδόσεις Εξάντας,
το 2000), Ημών των ιδίων (Ελληνικά Γράμματα, 2003, Τόπος 2008²), τα μυθιστορήματα Ο άνεμος
κουβάρι (Ελληνικά Γράμματα, 2005) και Εκ Πειραιώς, το δοκίμιο Εγχειρίδιο βλακείας (Τόπος 2008),
κ.ά. Προσφάτως κυκλοφορήθηκε το Πειραιώτες (Τόπος, 2016).
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μήνες μετά το πραξικόπημα του Απριλίου 1967, ένας δόκιμος αξιωματικός
(μυθιστορηματικό alter ego του συγγραφέα) με «ύποπτα φρονήματα», μετατίθεται
από την Ρεντίνα στον Έβρο και αρχίζει την περιπλάνησή του σε μονάδες της Θράκης.
Γράφει συνεχώς το ημερολόγιό του, όχι εν είδει ρεπορτάζ, αλλά και ως εξομολόγηση,
μια επιλογή που του έγινε ευχάριστη συνήθεια: «Εγώ γράφω σ’ εμένα. Σημειώσεις»
(σ. 33), «Σημειώνω όσα βλέπω, ακούω και σκέφτομαι. Από την ώρα που μπήκα στο
τρένο. Σαν ημερολόγιο. Ή σαν στρατιωτικό ρεπορτάζ…» (σ. 19). Καταγράφει τα
πάντα, προπάντων σκιαγραφεί ταυτότητες. Αλλά και επικίνδυνα πολεμικά και
εξουσιαστικά παιχνίδια. Η Χούντα των συνταγματαρχών επιχειρεί να επιλύσει το
Κυπριακό. Οι Τούρκοι δεν δελεάζονται με τα ανταλλάγματα που τους προσφέρονται
και οι συγκρούσεις στη Μεγαλόνησο θα οδηγήσουν τις δύο χώρες στα πρόθυρα
ένοπλης σύρραξης. Στις 16 Νοεμβρίου του 1967 η τουρκική Εθνοσυνέλευση
εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση Ντεμιρέλ να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας.
Στις 19 Νοεμβρίου ο ελληνικός στρατός στον Έβρο βρίσκεται σε υψίστη ετοιμότητα,
αναμένει τη διαταγή για επίθεση, ασχέτως αν αυτή δεν έφθασε ποτέ. Η έκβαση της
κρίσης ήταν επώδυνη για την Ελλάδα: το τουρκικό τελεσίγραφο περιελάμβανε
μεταξύ των άλλων την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας ΜΕΝΕΛΑΟΣ από την
Κύπρο.
Ένα μήνα αργότερα ξεσπά το βασιλικό αντιπραξικόπημα. Η Εθνική Κυβέρνησις
θα κατάγει, εις αντιστάθμισμα της παραπάνω εθνικής αποτυχίας, μια εσωτερική νίκη:
θα καταστείλει το κίνημα των φιλοβασιλικών αξιωματικών («των στρατηγών») και ο
βασιλιάς Κωνσταντίνος θα εγκαταλείψει τη χώρα. Ένας ακόμη λησμονημένος
εμφύλιος ξεσπά μέσα στις τάξεις του στρατού («Μετά σκοτωθήκαμε μεταξύ μας», σ.
124), με δολοφονίες «αντιπάλων» στρατιωτικών και επεισόδια «απείρου κάλλους»
που περιγράφει παραστατικότατα ο αφηγητής.

2. Θεωρητικά. Η έννοια του στρατού. Περιληπτικό σχεδίασμα
α. Ο στρατός αποτελεί μια κλειστή κοινωνία, με ίδιες συνήθειες και ιδιάζοντα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που έχει προ πολλού ενταχθεί θεσμικά στις κρατικές
κοινωνικές ομάδες. Ταυτόχρονα είναι ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, με την έννοια
ότι βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
(Σμοκοβίτης 1977: 77). Συνιστά επιπλέον ένα κοινωνικό υποσύστημα (M. Janowitz,
R. W. Little 1974; Siebold 2001): ως τέτοιο έχει χαρακτηριστικά το πολυσύνθετον, το
άνοιγμα (εισροές από το περιβάλλον σε ανθρώπινο δυναμικό, πολιτιστικές αξίες,
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οικονομικές παραμέτρους, τεχνολογικές γνώσεις), την αλληλεπίδραση των διαφόρων
τμημάτων εντός αυτών, την πολλαπλότητα των αντικειμενικών σκοπών και ρόλων, την
ανατροφοδότηση, νομικώς ρυθμισμένη διάρθρωση, οργάνωση, ρύθμιση εισόδου εξόδου
των μελών της, απαγόρευση πολιτικοποιήσεως, κ.ά. (Σμοκοβίτης 1977)
β. Στρατός σημαίνει ανδρικό σύμπαν, με προκαθορισμένους ρόλους, αυστηρά
ιεραρχικό σύστημα και αδιαπραγμάτευτους σκοπούς. Η θητεία σ’ αυτόν των
στρατιωτών σηματοδοτεί τη μετάβαση του εφήβου στον ανδρισμό. Ο τελευταίος
(όπως και στην κοινωνική εν γένει ζωή) είναι πάνω από όλα ένα φορτίο (Bourdieu
2007: 105) που ίσως δημιουργεί στους άνδρες επιπρόσθετο φόβο, για τον απλούστατο
λόγο ότι η επιβεβλημένη – παντί τρόπῳ – υπακοή των στρατιωτών στην εξουσία των
ανωτέρων, η απέκδυση της προτέρας τους ταυτότητας στην οποία υποβάλλονται,
τούς μεταθέτει στο επίπεδο του μη ανδρισμού. Αυτό που επιζητεί ο νέος άνδρας είναι
πρωτίστως η επιβεβαίωση – ενώπιον μαρτύρων – της βίαιης πλευράς του εαυτού του
/ ανδρισμού του. Είναι εξαρτημένος από την κρίση της ομόφυλης ομάδας. Πόσοι νέοι
άνθρωποι

νεοσύλλεκτοι

αποδέχονται

(άκοντες)

αυτήν

την

αναγκαστική

μεταμόρφωση της ταυτότητας τους, άρα αποδέχονται τη νέα «ανδρική» τους
κατάσταση, κατά την τακτική της «εποίκισης» του Goffman; (1994: 73-74). Μήπως
κάποιες θαρραλέες εκδηλώσεις τους εκλαμβάνονται από τους άλλους ως τρέλες (ή
αντιστασιακές δράσεις, όπως αναφέρω παρακάτω) στις οποίες προβαίνουν για να
αποφύγουν την κατάταξή τους στην κατηγορία των «αδυνάμων», των «γυναικωτών»,
των ατόλμων; Ο Bourdieu ισχυρίζεται ότι η έννοια του θάρρους έχει ενίοτε τις ρίζες
του σε μια μορφή δειλίας και ότι τελικά ο ανδρισμός είναι μια «ιδιαιτέρως σχεσιακή»
έννοια
γ. Ο D. Marlowe (1983: 190-192) επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος του στρατιώτη
χαρακτηρίζεται από έναν στερεότυπο ανδρισμό, η γλώσσα του είναι αθυρόστομη και
η σεξουαλικότητά του άμεση και αγενής. Γλώσσα και σεξουαλικότητά είναι άκρως
συναφείς έννοιες. Η γλώσσα των στρατιωτών πρέπει να επιβεβαιώνει καθημερινά την
ανδρική σεξουαλική ταυτότητα.5 Πανοπλία τους είναι ο ανδρισμός τους, ο λόγος τους
η εικόνα του έμφυλου εαυτού τους, μιλάμε δηλαδή για σεξουαλικότητα διαπλεκόμενη
με έμφυλες ταυτότητες σε ένα αυστηρά ετεροκανονικό πλαίσιο. Συνιστούν τον antifemale κόσμο. Τέτοιες συμπεριφορές παραμένουν διαχρονικές, εφ’ όσον οι
5

Είχα σχεδιάσει να παρουσιάσω εδώ και την ανεπίσημη στρατιωτική κοινωνιόλεκτο, αλλά τελικά, λόγω

περιορισμένου χώρου, δεν συμπεριελήφθη.
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μηχανισμοί που τους συντηρούν και τους ενισχύουν παραμένουν πανίσχυροι
(Bourdieu 2007: 155 κ.ε.). Οι χώροι (γενικά) ορίζουν «ποιος είναι στη θέση του και
ποιος όχι», ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι νοηματοδοτούνται μέσα από τις κοινωνικές
πρακτικές που ορίζουν το κανονικό (ανδρικό ή γυναικείο) φύλο (McDowell & Sharp
1997: 2, 3).
Κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας του αποτελούν:
- η ιεραρχική διάρθρωση και η αυστηρή πειθαρχία, ο ακρογωνιαίος λίθος του
(Σμοκοβίτης 1977: 81). Οι έννοιες δεν αποδίδονται σε πρόσωπα, αλλά στον νόμο και
τον θεσμό (Καφφές 2005: 38)
- η ισοτιμία και η ισονομία ανάμεσα στους στρατιώτες και στους ισόβαθμους
αξιωματικούς. Όμως, όποιος από τους πρώτους υπηρετεί στο στρατό μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα θεωρείται παλιός και έτσι προκύπτει μια ιδιότυπη μορφή από
όλους αποδεκτής ανεπίσημης ιεραρχίας.
Στην παρούσα θεώρηση, πλην των παραπάνω ενδεικτικών επισημάνσεων:
1. Κυρίαρχη ερμηνευτική θέση κατέχει η θεωρία του Erving Goffman (1994)
περί ολοπαγών ιδρυμάτων (total institutions), στα οποία συμπεριλαμβάνει τους
στρατώνες. Ο ίδιος κατατάσσει τον στρατό στους «απόλυτους θεσμούς», αυτούς που
ρυθμίζουν κάθε πτυχή της ζωής των μελών της κοινωνίας και επιβάλλουν τη
διαιώνισή τους (πρβλ. φυλακές, κοινόβια και ψυχιατρεία). Την συνεπικουρούν αυτές
του Foucault περί φυλακής και εξουσίας (1987; 1989; 1991; 2008).
2. Αρωγοί μου στάθηκαν κάποια πορίσματα της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας /
Military Sociology,6 της Ατομικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας.
3. Η διαδικασία της στράτευσης εκλαμβάνεται ως μια διαβατήρια περίοδος, με
τις επιμέρους φάσεις της (αποχωρισμό, περιθωριοποίηση και επανενσωμάτωση,
ενδεικτικά βλ. Σέργης 2007).7 Ενδιαφέρει εδώ η δεύτερη φάση (η μεθοριακότητα),
στοιχεία της οποίας αναλύω στα επόμενα. Τη θεώμαι δηλαδή ως μια μυητική
τελετουργία, που χρησιμοποιεί πολλές από τις γνωστές μυητικές πρακτικές.
Ενδεικτικά αναφέρω το καψώνι. Ανελλιπές στοιχείο της καθημερινότητας του
φαντάρου, εκλαμβάνεται εδώ κυρίως ως ένα τμήμα της μύησης σε συγκεκριμένες
ιδέες και αντιλήψεις για το τι σημαίνει να είσαι εκπρόσωπος του ανδρικού φύλου,

6

Περισσότερα στα Καραμπελιάς 2009: 7-38; Καφφές 2005; Moscos 1996.

7

Ως μια άλλου είδους διαβατήρια περίοδο βιώνουν τη στρατιωτική τους θητεία στον ελληνικό στρατό

δύο θρησκευτικά Άλλοι (μουσουλμάνοι) - έλληνες υπήκοοι. Βλ. Βουλβούλη, Σγατζός 2013.
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ποια πρέπει να είναι εις το εξής η ενδεδειγμένη συμπεριφορά και κυρίως να
εμφυσηθεί η έννοια του φόβου για την εξουσιαστική ομάδα. Το καψώνι το επιβάλλει
η εισδοχή στον κόσμο του στρατού, ως μια πρακτική, στην οποία παρατηρεί κανείς
διαβαθμίσεις αγριότητας, άμεσα εξαρτώμενες από την προσωπικότητα των
προσώπων που τα επινοούν ή απλώς τα επαναλαμβάνουν ως «εθιμικές πρακτικές».
Ειδικότερα, στους νεοσύλλεκτους, οι οποίοι υποβάλλονται σε μια διαδικασία
αποδόμησης και ανακατασκευής του εαυτού, με ευτελισμούς, ταπεινώσεις και
ανυπολόγιστες συνέπειες στην ψυχική υγεία μερικών νέων ανθρώπων… Ένα τέτοιο
καψώνι περιγράφεται στη σ. 87 του βιβλίου.
Οι τελετές μύησης περιλαμβάνουν γενικώς επίπονες πρακτικές και δοκιμασίες
(κακουχίες): πορείες, διαβίωση σε σκηνές υπό άσχημες καιρικές συνθήκες,
ολιγάρκεια, αγωνίσματα, συμμετοχή σε εικονικές μάχες, κλπ. Τη δεινοπάθεια αυτήν
ερμηνεύει επίσης η θεωρία της «γνωστικής ασυμφωνίας» του Festinger8: έχει σκοπό
την ανύψωση της αίγλης που περιβάλλει το λειτούργημα ή τη νέα κοινωνική θέση
που καταλαμβάνει ο μυημένος∙ οι δοκιμασίες αξιολογούνται ως πολύτιμες, επειδή
κατακτήθηκαν με επίπονο αγώνα και κόπο. Πρβλ. τις σωματικές δοκιμασίες που
υποβαλλόταν ο υποψήφιος γαμπρός (Σέργης 2007) ή την λαϊκή άποψη ότι το
κλοπιμαίο (π.χ.) ή ό,τι αποκτήθηκε με κόπο και αγώνα, αποκτά ιερή διάσταση.
Στα ολοπαγή ιδρύματα εφαρμόζεται ό,τι είναι γνωστό ως «θεραπεία διά της
φιλοπονίας» και ως «εργασιοθεραπεία» (Goffman 1994: 99). Παρ’ όλο που κάποιες
από αυτές τις καταναγκαστικές εργασίες έχουν ουσιαστικό σκοπό και συνάδουν με
τις εργασιακές ανάγκες του στρατοπέδου, η επιβολή τους τελικά στοχεύει αλλού:
στην τιμωρία των παρανομούντων και στην περιστολή του εαυτού (ό.π.: 33). Οι
ταπεινώσεις, οι βασανισμοί, οι βεβηλώσεις του πρώην εαυτού επιφέρουν σταδιακά
μεταβολές στην ηθική σταδιοδρομία του εκπαιδευόμενου. Η ρήξη με το παρελθόν –
που άρχισε ήδη με την αφαίρεση των προσωπικών αντικειμένων του νεοσύλλεκτου
ώστε να απολέσει κάθε έλεγχο επ’ αυτών και να επιτευχθεί η ομοιομορφία – πρέπει
να επιτευχθεί το συντομότερο.
4. Η έννοια του χώρου, όπως ειδικότερα αυτή έχει αναλυθεί από τον Λεφέβρ και
τους επιγόνους του,9 κατέχει σημαντική θέση στις αναλύσεις μου. Από τους συνήθεις
χώρους της δράσης ενός στρατιώτη εμφαίνω εδώ (ενδεικτικά και δι’ ολίγων) σε
8

Βλ. ενδεικτικά Γεώργας 1990; Παπαστάμου 1989.

9

Συγκεντρωτική βιβλιογραφία βλ. τώρα στο Σέργης 2016: 194 κ.ε.
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αυτόν του στρατοπέδου. Τον εκλαμβάνω με την έννοια της ετεροτοπίας (Foucault
2012: 255-270). Είναι ένας κατασκευασμένος από την κρατική εξουσία χώρος, με
όλα τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει για να επιβάλει εκείνη την παρουσία της,
αφού εγκιβωτίζει σ’ αυτόν τη δομή της και προσδίδει στους μόνιμους ή προσωρινούς
ενοίκους

του

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά,

ρόλους,

ταυτότητες,

τρόπους

συμπεριφοράς. Η ατομικότητα ισοπεδώνεται με την υπαγωγή όλων στο τυπικό της
τυποποιημένης, επιβεβλημένης λειτουργίας του. Παντού (ή σχεδόν παντού)
ομοιομορφία. Δύο τέτοια στρατόπεδα, της Ορεστιάδας (σ. 14-15) και της
Αλεξανδρούπολης (σ. 67) περιγράφονται αδρομερώς από τον συγγραφέα.
5. η έννοια της ταυτότητας εκλαμβάνεται σε μια ανανεωμένη σχετικά εκδοχή
της. Ταυτότητα δεν είναι το ποιος είμαι, αλλά πότε-πού-πώς είμαι (Trinh 1992), που
σημαίνει ότι αναπροσδιορίζεται συνεχώς, κατά περίστασιν. Η θεωρία αυτή εν πολλοίς
επεκτείνει την αντίστοιχη του Goffman (2006) για την παρουσίαση του εαυτού στην
κοινωνία και αυτήν που αναπτύσσει στα Άσυλά του.

3. Ταυτότητες
3.1. Του αφηγητή-συγγραφέα
Η ψυχολογία του είναι διχασμένη, βρίσκεται πολλές φορές σε μια ενδιάμεση
κατάσταση στο διχοτομημένο ιεραρχικό σύστημα του στρατού: αξιωματικός και
ταυτόχρονα φαντάρος. Είναι σαν τον marginal man του Park (1928) της Σχολής του
Σικάγο. Έχει αναπτύξει θαυμάσιες σχέσεις με τους φαντάρους εντός και εκτός
στρατοπέδου (σ. 69, 72), θα παρατείνει επί πολύ τη θητεία του εξαιτίας της
απείθαρχης συμπεριφοράς του (σ. 53), θεωρεί τον εαυτόν του ως ένα απαράλλακτο
μέρος του συνόλου, συνδεδεμένο μαζί του με «την ομοιότητα της μοίρας»
(Κοτζιούλας 1931: 35). Αν κάποτε αποσπάται από τη μάζα, αυτό οφείλεται στην
ανώτερη κοινωνική του ταυτότητα, στην ιδιοπροσωπία του. Ως αξιωματικός, θα
επιδείξει επαινετή επιμέλεια στην εκπαίδευση των φαντάρων του. Ως προς το
ιδεολογικοπολιτικό προφίλ του, είναι αντιχουντικός, μη ενταγμένος «αριστερός»,
συμμετέχει σε μυστικές συναντήσεις αντιφασιστών συναδέλφων, σαρκάζει το
εθνικοφανές, βδελύσσεται τον πόλεμο, τον καταφάσκει όμως, αν παραστεί ανάγκη,
για την υπεράσπιση της πατρίδας.
Οι απόψεις του περί στρατού και αξιωματικών είναι «αναθεωρητικές», δεν
βρίσκουν – καθόσον νομίζω – αποδοχή στην σημερινή «αριστερά». Για τον Δ.Χ. ο
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στρατός «… είναι σαν θρησκεία. Σε προετοιμάζει για τη Μέρα της Κρίσης. Όταν τίποτε
από όσα ξέρεις δεν θα ισχύει…» (σ. 106). Αλλού κρίνει ότι «… δεν είναι ένας άλλος
κόσμος. Είναι μια διάσταση του κόσμου μας. Και οι στρατιωτικοί κουβαλάνε το βάρος
της βίαιης πλευράς του εαυτού μας» (σ. 107). Η στάση τους στην κρίση του
Νοεμβρίου του 1967 (βλ. παρακάτω) τον έχει συγκλονίσει, ειδικότερα η ντροπή
(Campell 1964; Peristiani 1965; Wikan 1984; Herzfeld 1998) που ένιωσαν ως
προασπιστές της τιμής της χώρας, στην άτακτη υποχώρηση της Χούντας έναντι των
τουρκικών διεκδικήσεων (σ. 125).
Κατά τα λοιπά, είναι ερωτομανής, ως νέος διάγει έκλυτο βίο, αδιαφορεί για το
χρήμα. Η «εξωτική» ζωή του Έβρου και του στρατού αποτελούν «πολιτισμικά σοκ»
(Agar 1996) για τον Πειραιώτη «αστό». Στα Ρίζια (π.χ.) ακούει για πρώτη φορά
τελάλη (Γκίκας 1983), αλλά ως «παιδί της πόλης» δεν καταλαβαίνει τα λόγια του∙
«εφημερίδα ζωντανή» τον αποκαλεί (σ. 27). Εξ-οικειώνεται όμως τάχιστα με τις νέες
συνθήκες, τις οποίες απεικονίζει με ρεαλιστικό θαυμασμό.

3.2. Ταυτότητες στρατιωτικών. Ο εξουσιαστικός κόσμος του στρατοπέδου, η
αντίσταση σ’ αυτόν
Η υποχρέωση του εξουσιαστικού προσωπικού να τηρεί ορισμένα ανθρωπιστικά
πρότυπα στη μεταχείριση των στρατιωτών είναι θέμα προσωπικής ταυτότητας. Η
ικανότητα των τελευταίων να αποκτούν συμπάθειες σε μεμονωμένα στελέχη του
στρατοπέδου έχει σχέση με τον «κύκλο σύνδεσης» (Goffman 1994: 92), που μπορεί
να φέρει το συμπονετικό μέλος του στρατιωτικού προσωπικού σε δύσκολη θέση,
αφού παρέβη την «ορθολογιστική» προοπτική που επιτάσσει ο στρατιωτικός
κανόνας. «Όποιος από μας [τους δοκίμους] μπαίνει αξιωματικός υπηρεσίας δεν
μοιράζει μόνον τις άδειες. Βγάζει έξω και αυτούς που δεν έχουν άδεια. Με υπηρεσιακό
σημείωμα. Στους στρατιώτες που ξέρει ρέστους, πασάρει και ένα εικοσάρικο» (σ. 84).
Η διαπερατότητα των ολοπαγών ιδρυμάτων, δηλαδή ο βαθμός αλληλεπίδρασης
μεταξύ των κοινωνικών προτύπων που διατηρούνται μέσα στο στρατόπεδο και των
αντίστοιχων που τηρούνται στην περιβάλλουσα κοινωνία (Goffman 1994: 125)
βρίσκει κι εδώ εν μέρει την ισχύ της.
Η διχοτομική διάκριση «Ντίκτα» και «δημοκρατικοί» που επιχειρεί ο Δ.Χ.
βασίζεται στην πολιτική ταυτότητα των αξιωματικών. Οι πρώτοι είναι οι υποστηρικτές
του καθεστώτος. Ένας εκπρόσωπός τους στρατηγός είναι – επιτατικά δοσμένο –
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«κάργα ντίκτα», «της εποχής που έβαζαν τιμωρία το καπέλο τους»: τη «δημοκρατική»
του ταυτότητα πιστοποιούν οι ακράδαντες πίστεις του ότι το πιο άτιμο ον επί γης
είναι ο στρατιώτης και «ατιμώτερον αυτού ο πολίτης» (σ. 52). Οι «δημοκρατικοί»
είναι οι «σιωπηλοί» αρνητές του καθεστώτος.
Θεωρώ επιτυχή τη σύνδεση της ιδεολογίας των αξιωματικών και την
αντανάκλασή της στην πρακτική της καθημερινής συμπεριφοράς τους. Η
αναπαράστασή τους αποδίδεται είτε με αναφορικό ρόλο, είτε συμβολιστικά: ένας
ταγματάρχης είναι «κουρεμένος γουλί, δεν σκάει το χείλι του και συνεχώς γκαρίζει.
Κράτηση γιατί αναπνέεις. Φυλακή γιατί βήχεις...» (σ. 26). Ο σωματοποιημένος
φασισμός προσωποποιείται (π.χ.) στον διοικητή της Ε.Σ.Α. Αλεξανδρούπολης.
«Μικρό, γυμνό κρανίο. Κρύα, γυάλινα ματάκια. Στόμα ίσια γραμμή. Να ξερνάς», με
σακάκι και λαιμοδέτη ως συστατικά της πολιτικής του περιβολής: η έννοια του
ανοικτού - κλειστού είναι κι εδώ παρούσα με τη σημειολογία της. Ένας άλλος
«αφρίζει», ωρύεται καθημερινά καταφερόμενος κατά του πρώην πολιτικού κόσμου
(σ. 97).
Στην αντίθετη πλευρά, ένας «δημοκρατικός» λοχαγός συμπεριφέρεται
ευπρεπέστατα στους φαντάρους του, δεν τους ταλαιπωρεί «… να ασπρίζουν πέτρες
και δέντρα. Δεν ωρύεται σαν άλλους» (σ. 25)∙ σε κάποιον άλλον οι «καθεστωτικοί»
δίδουν κάθε φορά να διοικεί έναν λόχο που εδρεύει κοντά στο κτήριο Διοικήσεως για
να τον επιτηρούν, αφού «ψιθυρίζεται» πως ήταν μέλος του Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. (σ. 25).
Το απριλιανό καθεστώς αναζητεί τα καθοδηγητικά του πρότυπα στην
παράδοση, στις ρίζες, στη σχέση ατόμου και έθνους, στη σύγκριση του «τετάρτου
ελληνικού πολιτισμού» με τον ευρωπαϊκό, στη γλώσσα, στην αιωνιότητα της
ελληνικής φυλής, στον κοινωνικά καθορισμένο γυναικείο ρόλο, κλπ.10 Ένας
εκπρόσωπός του αξιωματικός τιμωρεί κερκυραίο δόκιμο με 10ήμερη φυλάκιση,
επειδή είχε γράψει στο πηλήκιό του το όνομα της ιδιαιτέρας του πατρίδας «εις την
ξένην, περιφρονών ούτως την ελληνικήν γλώσσαν» (σ. 49). Η γλώσσα για τους
εθνικιστές αποτελεί ίδιον και ιδιάζον διακριτό στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού, η
άρνησή της εν προκειμένῳ δηλώνει άρνηση εθνικής συνειδήσεως… Ο στρατός
παραμένει ένα πεδίο έξαρσης τέτοιων τάσεων και μεγαλοϊδεατισμών (Καφφές 2005:
97). Ένας τέτοιος εκπρόσωπος πιστεύει ότι το όνειρο κάθε διοικητή είναι να γυρίσει
«στην αγκαλιά της Ελλάδος ένα μικρό τμήμα από τα σκλαβωμένα εδάφη της…».
10

Για την ιδεολογία του απριλιανού καθεστώτος βλ. αναλυτικότερα Μαχαίρα 1987.
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Αισθάνεται θλίψη που δεν το κατόρθωσε. «Να ξέρεις ότι στην ψυχή κάθε Έλληνα
αξιωματικού υπάρχει μια κορωνίδα, ένα αγλάισμα: η Κωνσταντινούπολις…» (σ. 34).
Για τα πολιτικά δεδομένα του ελλαδικού χώρου, ο ρόλος του δημάρχου είναι κατ’
εξοχήν έμφυλος, δεν συνάδει προς τα κοινωνικώς καθιερωμένα γυναικεία εργασιακάεπαγγελματικά πρότυπα. Ο δυναμισμός, η αποφασιστικότητα, το δημιουργικό πνεύμα
που απαιτεί αυτός ο ρόλος (κατά την ανδρική ρητορική) συνάδουν μόνον με την
ανδρική φύση: ως εκ τούτου οι Κερκυραίοι είναι «ξεφτιλισμένοι», εφ’ όσον εξέλεξαν
ως δήμαρχό τους γυναίκα11 (σ. 49).
Κατά τον Alexis de Tocqueville, ο στρατός αποτελεί την κοινωνική έκφραση
του κράτους στο οποίο ανήκει (στο Καφφές 2005: 34).12 Οι ένοπλες δυνάμεις που
προστάτευσαν δικτατορικά καθεστώτα δεν απέκτησαν ποτέ την κοινωνική εκτίμηση
και αποδοχή που απολαμβάνουν σε μια δημοκρατική πολιτεία (ό.π.: 74). Εφ’ όσον
ένα ολοπαγές ίδρυμα λειτουργεί – τηρουμένων των αναλογιών – ως ένα κράτος, το
προσωπικό του υφίσταται τις δοκιμασίες που περνούν οι κυβερνώντες (Goffman 1994:
87). Άρα, η εκάστοτε αντίσταση ενός δημοκρατικού τμήματος του στρατεύματος
ενάντια στο καθεστώς αντανακλά πρωτίστως στα πρόσωπα των εκπροσώπων του.
Με διαταγή του χουντικού διοικητή οι φαντάροι είχαν σχηματίσει με
ασπρισμένες πέτρες ένα πελώριο 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ, σε περίοπτη θέση, για προφανείς
σκοπούς. Ο «τρελός» φαντάρος αφαίρεσε τις πέτρες που σχημάτιζαν το 2, με τον
εξαίρετο συμβολισμό του, που απεγύμνωνε την Χούντα, αφού συνδυαζόταν στις
συνειδήσεις των δημοκρατικών φαντάρων με το εθιμικό ψευδολόγημα της ημέρας
(«Πρωταπριλιά. Ψεύτες», σ. 95. Βλ. Λουκάτος 1988). Ο αφηγητής αφήνει να εννοηθεί
ότι γνωρίζει τον δράστη, με τον οποίο είχαν διαπράξει και άλλες δολιοφθορές σε
επιγραφές των «ντίκτα» (σ. 95). Ένας δόκιμος «κατεβάζει» τη νύχτα με πυροβολισμό
τις λάμπες που φωτίζουν το σήμα της 21ης Απριλίου σε κάποιον κεντρικό δρόμο του
Διδυμοτείχου (σ. 43). Κάποιοι μόνιμοι αξιωματικοί / «αντιντίκτα» συναντώνται
μυστικά (σ. 61).
Η αντίσταση όμως δεν εκδηλώνεται μόνον με δυναμικές δράσεις, αντίσταση
είναι και η καθημερινή παντοίοις τρόποις γελοιοποίηση του καθεστώτος και των
υποστηρικτών
11
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Για τη σχέση στρατού - πολιτικής βλ. συγκεντρωτική βιβλιογραφία στο Καραμπελιάς 2009: 4,

υποσημ. 5. Βλ. επίσης Βερέμης 2000; Παπαδιαμάντης 2014.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /603/

καθημερινότητα, «μεταμφιεσμένες» ή σε «παρασκήνιο» κατά τον Goffman:
υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, «λούφα και παραλλαγή», ψευδοσυναίνεση, ευτράπελες
αφηγήσεις και αστεία, ανέκδοτα, κατανάλωση απαγορευμένης μουσικής, επιτελέσεις
που παριστάνονται εκ παραλλήλου προς τις επίσημες τελετουργίες και τις
παρωδούν.13 Ακόμη και οι φαινομενικά παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να είναι
τελικά ένας μεταμφιεσμένος (γι’ αυτό δυσερμήνευτος, δυσδιάκριτος) τρόπος
διαμαρτυρίας. Αλήθεια, κατά πόσον είναι «μουρλός» ο δόκιμος που πήρε ένα άρμα
από μια άσκηση και κατέβηκε οχούμενος επ’ αυτού – με την ερωμένη δίπλα του! –
στον κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης για καφέ; (σ. 96). Τέτοιες ρητές και
άρρητες μορφές αντίστασης συναντούμε πάμπολλες στο Πρόβες πολέμου (βλ. π.χ. σ.
77).
Όμως, όπως στο 525 Τάγμα Πεζικού, ο Δ.Χ. γράφει και πάλιν απομυθοποιητικά
για τους στρατιωτικούς. Όσα έπονται αναφέρονται στις κρίσιμες ώρες πριν από την
προγραμματισμένη δολιοφθορά στον Έβρο στις 16 Νοεμβρίου, τότε που ένα παιδάκι
έκρυβε το παιχνίδι του στο χιόνι, για να μην το βρουν οι επελαύνοντες τούρκοι
στρατιώτες σε περίπτωση που εκάμπτετο η άμυνα στον ποταμό (σ. 117): «Οι έφεδροι
αξιωματικοί άλλαξαν. Προσεκτικοί. Υπεύθυνοι. Και οι στρατιώτες. Όλοι πρόθυμοι. Να
βοηθήσουν. Τίποτα πια δεν θεωρούν αγγαρεία. Δεν γκρινιάζουν. Όλα πρέπει να γίνουν.
Και να πλύνουν στο χιόνι τα καζάνια του μαγειρείου. Παρατηρώ τα παιδιά γύρω μου.
Ούτε ένα δε δείχνει φόβο. Ούτε ένα. Φέγγουν αλλιώς τα πρόσωπά τους» (σ. 120-121).
Τι είναι άραγε αυτό που φέρνει τους Έλληνες ανεξαρτήτως ιδεολογίας, κοινωνικής
καταστάσεως να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στο κάλεσμα της πατρίδας, έστω
κι αν αυτή τους απογοητεύει; (Haltiner 2003: 362). Ιδού μια απάντηση του Δ.Χ.: «…
Δεν είδα ούτε άκουσα στρατιώτη να κωλώσει. Ούτε αξιωματικό. Κανέναν. Πρέπει να
τους το αναγνωρίσουμε. Και γουστάριζα τους τρελούς. Έτσι τους λέμε. Εμείς οι ξύπνιοι.
Τους αξιωματικούς που είναι ταγμένοι. Δύσκολο οι άνθρωποι της ειρήνης να τους
εννοήσουμε. Δεν είναι φιλοπόλεμοι. Ο στρατός είναι η ζωή τους. Ο πόλεμος είναι το
πεπρωμένο τους» (σ. 126).
Οι στρατιώτες – προειπώθηκε – δηλώνουν όλοι εθελοντές. «Ακόμα και οι
βοηθητικοί» (σ. 112). Οι στιγμές που δεν γνωρίζεις αν υπάρχει αύριο είναι τραγικές:
«Παράξενη τελετή. Σαν αποχαιρετιστήρια. Τα παιδιά μετάλαβαν όλα. Πρώτοι οι
αξιωματικοί. Σε τέτοιες περιστάσεις δεν τους το χαλάς. Αλλιώς είσαι νούμερο.
13
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Μετάλαβα κι εγώ. Πρώτη φορά» (σ. 112-113), οι δόκιμοι «… αλλάξανε διευθύνσεις.
Γέμισαν οι τσέπες χαρτάκια. Όποιος ζήσει να πάει στο σπίτι του άλλου. Να τους πάει τα
πράγματά του. Να πει δυο καλές κουβέντες» (σ. 115). Οι σκέψεις αυτές παραπέμπουν
στην αυτο-οργάνωση του θανάτου, από ανθρώπους που θεωρούν βέβαιον το
επερχόμενο τέλος. Πρόσεξα ιδιαιτέρως μια επισήμανση του Δ.Χ. που συνδέει την
έννοια της πατρίδας με την αυτοθυσιαστική διάθεση των στρατιωτικών: «Το
‘μαλάκα’ στον στρατό σημαίνει ‘κύριε’. Δεν ακούς τίποτε άλλο. Χωρίς παρεξήγηση.
Από κανέναν. Τώρα κάτι άλλαξε. Φωνάζει ο ένας τον άλλο ‘πατρίδα’. Υπάρχουν και οι
αδιόρθωτοι: - Ρε μαλάκα πατρίδα» (σ. 119-120).
Και ο στρατός βεβαίως διαθέτει τα είδωλά του (ένα ελκυστικό θέμα που δεν
μπορώ να αναπτύξω εδώ), όπως τον συνταγματάρχη του αφηγήματος με τα αρχικά
Ι.Κ. (σ. 108). Επικεντρώνω την προσοχή μου στη σχέση που συνήψε με τους
κατοίκους του Σουφλίου, τους οποίους εκάλεσε νύκτα στην εκκλησία, λίγο πριν την
προγραμματισμένη δολιοφθορά. Εμψύχωσε τους συγκεντρωμένους διοικητές των
μονάδων, έγινε το σύμβολο της πατρίδας και του στρατού-φύλακά της, ενέπνευσε
εμπιστοσύνη σε στρατιώτες και πολίτες (σ. 108). Ο σεβασμός πλέον δεν τοποθετείται
σε μια τυπική βάση, ως υποχρέωση. Γίνεται ενεργός δύναμη στους φορείς του. Η μη
εθιμοτυπική αυτή πρακτική θυμίζει στον λαογράφο τη βασική λειτουργία των
τελετουργιών: την τόνωση της κοινωνικής συνοχής μέσα από συμβολικές πρακτικές,
και δη με σύμβολα που προκαλούν εύκολα συναισθηματική διέγερση. Το εξαίσια
δοσμένο σκηνικό, που παραπέμπει σε ανάλογα σημαντικών ιστορικών στιγμών,14
είναι από τις λογοτεχνικότερες σελίδες του αφηγήματος (σ. 110).
Οι δόκιμοι ανήκουν σε μια ενδιάμεση κατάσταση, ανάμεσα στην ισχυρή
εξουσιαστική ομάδα και στην κατώτερη, όπως προανεφέρθη. Γι’ αυτό και η
επιδεικνυόμενη από αυτούς συμπεριφορά κινείται ανάμεσα στην υπευθυνότητα και
στην πλήρη αδιαφορία, στα κατώφλια ανάμεσα στις δυο παραπάνω έννοιες:
«Φοιτητόπαιδα από χωριά οι περισσότεροι. Ξύπνιοι, πλακατζήδες, ζαμανφουτίστες,
τρελάρες. Όχι μαγκάκια. Δρόμος και σπουδές δεν κολλάνε» (σ. 68-69). Ένας (π.χ.) έχει
αναλάβει το φυλάκιο της γέφυρας του Έβρου στο Πύθιο. «Αραλίκι όλη μέρα» (σ. 56),
«ψοφάει» για τα κλαρίνα. Φωνάζει συχνά έναν γύφτο κλαρινιτζή, του δίνει 50 δρχ.
κάθε φορά, «ξαπλώνει στο χώμα με το κεφάλι σε μια πέτρα. Ο γύφτος, καθιστός δίπλα
14

Αναφέρομαι στη θαυμάσια περιγραφή των τελευταίων στιγμών της Πόλης όπως αυτές

αναπαρίστανται από τη γραφίδα των ιστορικών της Αλώσεως.
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του, παίζει για ώρα. Στο αυτί του» (σ. 61). Ο αφηγητής κρίνει πως ο δόκιμος είναι ο
σωτήρας του φαντάρου, ο «διαμεσολαβητής στους μόνιμους αξιωματικούς». Άλλοτε
επισημαίνει αξιοπρόσεκτα αρνητικά στοιχεία της συμπεριφοράς τους και την
ερμηνεύει: σε πολλούς «ξυπνάει ο φτωχοδιάβολος μέσα τους. Να πάρουν την κόρη του
συνταγματάρχη. Του στρατηγού. Μεγάλη υπόθεση». Θα εξασφαλίσουν την κοινωνική
τους κινητικότητα με εύκολο σχετικά τρόπον. Άλλοι εκμεταλλεύονται την ισχύ της
εξουσιαστικής θέσης τους, άρα ό,τι πηγάζει από αυτήν επιτρέπεται: είναι
«κωλόπαιδα», «δεν σκάει το χείλι τους», ταλαιπωρούν τους υφισταμένους τους, όταν
αναλαμβάνουν υπηρεσία «οι φαντάροι σιχτιρίζουν». Κατ’ αυτούς, επιπλέον, όλοι οι
άλλοι συνάδελφοί τους είναι ανεύθυνοι, τους περιφρονούν (σ. 78-79).

3.3. Ταυτότητες στρατιωτών - Η καθημερινή ζωή στον στρατώνα
Το έμψυχο σε στρατιώτες προσωπικό του στρατοπέδου είναι αναμφισβήτητα μια
σμικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Ο Δ. Λουκάτος αποδίδει συνοπτικά την
ουσία της παραπάνω παρατήρησης: «Κάτω από τις ίδιες συνθήκες ανακατωθήκαμε
κάθε λογής επαγγέλματα, πατρίδες, ηλικίες, αξιώματα, νοοτροπίες» (1940: 163),
προπάντων διαφορετικής ψυχικής και συναισθηματικής ταυτότητας άνθρωποι, που
αντιδρούν διαφορετικά στο ίδιο ερέθισμα. Για την ανάλυση όσων έπονται
εκμεταλλεύομαι εδώ:
- την έννοια της ταυτότητας, όπως προσδιορίστηκε στην αρχή της εργασίας. Το
κεφάλαιο περί της ηθικής σταδιοδρομίας (Goffman 1994: 133 κ.ε.) του ασθενούς, του
νεοσύλλεκτου εδώ, είναι ενδιαφέρον. Στο ψυχιατρείο-θεσμό η κατασκευή κάθε
«εικόνας του εαυτού» επανεισάγεται ως στοιχείο της βιογραφίας. Έτσι, ο τρόφιμος
μαθαίνει ότι «μια υπερασπίσιμη εικόνα του εαυτού, μπορεί να ιδωθεί ως κάτι το
εξωτερικό από τον ίδιο τον εαυτό, που μπορεί να κατασκευάζεται, να χάνεται και να
ξανακατασκευάζεται με μεγάλη ταχύτητα και κάποια αταραξία» (ό.π.: 164)
- τις δευτερογενείς εναρμονίσεις του Goffman (πρακτικές που επιτρέπουν στους
στρατιώτες να πετυχαίνουν απαγορευμένες επιθυμίες ή «επιτρεπτές με απαγορευμένα
μέσα», 1994: 67) και οι οποίες αποτελούν σύνηθες μέρος του συστήματος. Ένας
διοικητής παραπονείται σε φαντάρο ότι «… η κότα η μαύρη που μου έφερες δε
γεννάει» και ο πονηρός στρατιώτης ζητά «μια σαρανταοχτάωρη» για να του
προσκομίσει άλλη παραγωγικότερη (σ. 44).
- τη θεωρία περί της «γραμμής προσαρμογής» που ακολουθεί ένας στρατιώτης.
Συνήθως αυτή εναλλάσσεται, χρησιμοποιεί δηλαδή:
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(α) «την μεταστροφή» (ό.π.: 74-75)
(β) την «εποίκιση» (οικοδομεί έναν επαρκή τρόπο ζωής βασισμένον επάνω στις
μεγαλύτερες δυνατές ικανοποιήσεις που μπορεί να προσπορισθεί μέσα στο
στρατόπεδο, ό.π.: 73-74).
Θιασώτες της συμπεριφοράς της «αδιάλλακτης γραμμής» είναι οι αρνούμενοι
την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Κάποιοι στρατιώτες έχουν μετατραπεί σε
αυτιστικούς, ασχολούνται μόνον με το σώμα τους (η «καταστασιακή απόσυρση» του
Goffman, ό.π: 72-73). Ένα φανταράκι «α-πολίτιστο» αρνείται να εμβαπτισθεί στα
νάματα του νέου πολιτισμού, απωθεί κάθε ιδέα να αποξενωθεί από τον «οικείο του
κόσμο». «Τον πήραν από τα πρόβατα. Έχει μαραθεί. Δεν είναι μαθημένος με
ανθρώπους», θυμάται και μελαγχολεί. Φυσικά θεωρείται «λειψός». Επιμένει – λέω
εγώ – να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, εκτός υποχρεώσεων, κανόνων,
παραγγελμάτων. Ακολουθεί την – κατά τον Goffman – τακτική της προαναφερθείσας
«καταστασιακής απόσυρσης».
Τα ολοπαγή ιδρύματα είναι ασύμβατα με την έννοια της οικογένειας και των
οικείων προσώπων. «Οι στρατιώτες γράφουν γράμματα. Στέλνουν αγάπες. Κάνουν
παράπονα. Πώς περνάνε. Τις δυσκολίες στο νέο περιβάλλον» (σ. 33). Αντικαθιστούν
την έλλειψή τους με δυσχέρεια, δύσκολα μπορούν να διατηρήσουν έναν ενδο-οικιακό
τρόπο ζωής (Goffman ό.π.: 30). Βέβαια, όταν μεταξύ τους συνάπτονται φιλίες, αυτές
αντικαθιστούν ό,τι πιο οικείο άφησαν πίσω τους. Συμφωνούν θαρρώ όλοι οι
υπηρετήσαντες ως φαντάροι ότι οι φιλίες στο στρατό είναι εξαιρετικού
ενδιαφέροντος, καταντούν ενίοτε αλησμόνητες.
Στα ολοπαγή ιδρύματα, εξ αιτίας των «δευτερογενών εναρμονίσεων», πάντοτε
σχεδόν, παρά τις εναγώνιες προσπάθειες του προσωπικού να τις παρεμποδίσει εξ
αρχής, μικρές ομάδες αναπτύσσουν μεταξύ τους κάποια μέσα άτυπου κοινωνικού
ελέγχου για να εμποδίσουν τούς κάθε λογής «σπιούνους» («καρφιά», «ρουφιάνους»).
Στο αφήγημα δεν αναφέρονται τέτοιες ομαδώσεις. Ένας ΑΜίτης πάντως
(«Λαμπράκης») φοβάται μην τον «καρφώσει» ο ανώτερός του ιεραρχικά αφηγητής.
Ο φόβος του «απέναντι» αγνώστου που φέρεται φίλος… Θίγω απλώς εδώ τον
διάχυτο φόβο και την καχυποψία που πλανώνται σε ένα στρατόπεδο…
Ο χρόνος βιώνεται από όλους τους φαντάρους ως «χαραμισμένος», είναι ένας
αυτιστικός χρόνος, η μακρά διαμονή σ’ αυτόν πιθανόν να τους έχει οδηγήσει στην
«αποπαίδευση» (απώλεια των συνθηκών που απαιτούνται στην καθημερινότητα της
κοινωνίας). Είναι ο θεσμοθετημένος από το ίδιο το σύστημα χρόνος και ανήκει σ’
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αυτό (Μαυρής 2003: 87), τον ελέγχει απόλυτα, όπως (τηρουμένων των αναλογιών)
ελέγχεται σήμερα ο συλλογικός και ο ελεύθερος χρόνος των (μη εγκλείστων)
κοινωνικών ατόμων από τις πανοπτικές εξουσίες. Στο Πύθιο, συν τοις άλλοις, εν ώρᾳ
υπηρεσίας «σκοτώνουν τον χρόνο τους» με το να δολώνουν βατράχια στο ποτάμι και
να ψαρεύουν γουλιανούς, τους οποίους πωλούν για να αποκτήσουν τα απαραίτητα
ενός στρατιώτη στον Έβρο (τσιγάρα, ούζο, κονιάκ, σ. 56). Κάποιοι πιέζουν τον
αφηγητή να εκθρέψουν γουρούνια στον κήπο του σπιτιού που νοικιάζει, όπως κάνει
ένας λοχαγός στο Σουφλί: εκτρέφει γελάδια και τα φυλάνε στρατιώτες (σ. 72). Τα
βράδια κάποιοι στρατιώτες εκτονώνονται σεξουαλικά εκμεταλλευόμενοι τους
«παρεκκλίνοντες», «για δυο λεπτά επαφής» (σ. 85, 86). Είναι εκπληκτική για τον
χειρισμό της από τον αφηγητή η διαχείριση των νυκτερινών επισκέψεων αυτών των
τραγικών υπάρξεων που «… κρέμονται στα σύρματα του στρατοπέδου και
ικετεύουν…». Τους βρίζουν, τους χλευάζουν, έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε πως ο τρόπος
που οι άνδρες ομιλητές τοποθετούνται γλωσσικά ως προς τα σεξουαλικά ζητήματα
κατασκευάζει τις σεξουαλικές τους ταυτότητες (Αρχάκης, Λαμπροπούλου 2011: 186)
και την αρσενικότητά τους, ή ότι οι ομόφυλες σεξουαλικές συμπεριφορές
νοηματοδοτούνται διαφορετικά, ανάλογα με τα ιστορικά και τα πολιτιστικά
συμφραζόμενα (Γιαννακόπουλος 2001: 165). Την περίοδο της Χούντας ειδικότερα,
όπου οι ιεροί για τους περισσότερους Έλληνες όροι Πατρίς, Θρησκεία και Οικογένεια
είχαν επενδυθεί με την πλέον συντηρητική θεώρηση και είχαν κατ’ ουσίαν
γελοιοποιηθεί, η πατριαρχική οικογένεια (π.χ.) κατέστη η αρχή και το πρότυπο της
κοινωνικής τάξης «ως ηθικής τάξης» (Bourdieu 2007: 162) και ενισχύθηκε
παντοιοτρόπως η απόλυτη υπεροχή του «κανονικού» ανδρικού φύλου.
Βέβαια, η καθημερινότητα των φαντάρων, ειδικά των προς απόλυσιν,
διανθίζεται εντόνως με «τις φαντασιώσεις της απολυτήριας κραιπάλης», μια ένδειξη
της απαξίωσης του παρόντος τους. Συνήθως σχεδιάζουν γιορτές «ἐπί τῇ ἀπολύσει»
τους, δεν ελλείπουν όμως οι περιπτώσεις κάποιων που περιπίπτουν σε μαρασμό στη
σκέψη τού άδηλου μέλλοντος… «Σαν βγω απ’ αυτή τη φυλακή...»
Ο θλιβερότερος όμως βιωμένος χρόνος είναι αυτός που σχετίζεται με τον
αδόκητο θάνατο κάποιου φαντάρου ή αξιωματικού από ατύχημα. Ένας στρατιώτης
στην ανάπαυλα μιας άσκησης με άρματα επέλεξε να κοιμηθεί στον ίσκιο ενός από
αυτά. Ο οδηγός του ξεκίνησε, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον έλιωσε (σ.
52). Ένας άλλος διαμελίστηκε από νάρκη (σ. 108). Η χειρότερη αποστολή ενός
δοκίμου είναι να συνοδεύσει νεκρό στρατιώτη στην ιδιαίτερη πατρίδα του (σ. 35).
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3.4. Η ταυτότητα της καθημερινότητας εκτός στρατοπέδου
Στην περίπτωση του «μεθοριακού» Έβρου έχουμε μια βασική διαφορά έναντι των
άλλων ελληνικών περιοχών. Δεν ισχύει η έννοια του έγκλειστου χρόνου στο
στρατόπεδο, αφού σχεδόν καθημερινά οι «ένοικοί» του έχουν άδεια εξόδου. Η
βαρύτερη ποινή για τον δόκιμο είναι φυλακή εντός στρατοπέδου (σ. 33). Εδώ δεν
ισχύει αυστηρά ο συμπεριφορικός κανόνας που θέλει την κάθε μια από τις δυο
βασικές ομάδες (εξουσιαστές και εξουσιαζομένους) να τείνει να σχηματίσει – με
εντελώς στερεοτυπική σκέψη – εχθρική αντίληψη για την άλλη∙ ούτε την αυστηρά
θεσπισμένη απόστασή τους και την οριοθετημένη προσέγγισή τους, αρκούμενοι να
συμπορεύονται – για υπηρεσιακούς λόγους – οι δύο αυτοί κόσμοι με ελάχιστη
αλληλοδιείσδυση. Οι «αποδεσμεύσεις» από τους παγιωμένους (σε περίοδο ειρήνης)
ρόλους είναι περισσότερες, η απόσταση σμικρύνεται, η χαλάρωση της καθημερινής
αυστηρότητας είναι μεγαλύτερη. Ασχέτως πάντως αν η θητεία στον στρατό
αποχρωματίζει παντελώς το πρότερον κοινωνικό στάτους του φαντάρου, η αίσθηση
της παρουσίας του είναι ισχυρή σε κάποιους αξιωματικούς που νιώθουν ότι η
διαφοροποίηση που επιβάλλει ο στρατός είναι κατ’ ουσίαν τεχνητή, αναγνωρίζουν
δηλαδή το ανώτερο κοινωνικό στάτους κάποιων υφισταμένων τους και προσπαθούν
να καλύψουν ανοήτως την μεταξύ τους διαφορά: ένας μόνιμος λοχίας είναι
αστοιχείωτος, ιδρώνει «για να συλλαβίσει δυο αράδες», φοβάται μην αποκαλυφθεί.
Επέλεξε ως συμβολικά αγαθά κύρους ακριβά στυλό, «σημεία» μορφώσεως, τα οποία
τοποθετεί (και επιδεικνύει) στα τσεπάκια της στολής του σαν «παράσημα
εγγράμματου» (σ. 48-49).
«Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα κορίτσια (…). Και πού θα τα πιούμε. Πού
΄χει πανηγύρι. Πού γίνεται γάμος. Εκεί χτυπάμε κάρτα. Αύριο δεν υπάρχει» (σ. 75). Στο
Τυχερό

(π.χ.)

σε

έναν

γάμο

βρίσκονται

προσκεκλημένοι

όλοι,

είναι

«καλοδεχούμενοι», συμμετέχουν πλήρως στα δρώμενα, που διατηρούν στην περιοχή
ακόμη το λαμπρό τελετουργικό τους: «Γίναμε ντέφι» γράφει, κατέβαλαν «ενθέρμως»
στα όργανα όλα τα χρήματά τους. Καταγράφει μάλιστα στίχους από δύο γαμήλια
τραγούδια που του άρεσαν ιδιαιτέρως, εμφαίνει στο δεύτερο που τραγουδούσαν οι
ντόπιοι στη διαπασών (σ. 36).
Η χαρτοπαιξία είναι το «σπορ των συνόρων» για τους μονίμους και τους
εφέδρους αξιωματικούς, μόνους σε άδεια δωμάτια, με άφθονο κονιάκ (σ. 76). Άλλοτε
ο αφηγητής διασκεδάζει στα μπαρ και τα κλαμπ που «άνθιζαν» εκείνην την εποχή:
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«… υπόγειο μπαρ ‘‘Χρυσό Παγόνι’’ με τη Βαγγελιώ, τη Λευκή και τ’ άλλα κορίτσια»,
το κλαμπ Africa στην Κομοτηνή, το στέκι του Βαρσάμη έξω από την Ξάνθη για
φορτηγατζήδες και κυρίες της νύχτας, ένα άλλο εξοχικό κέντρο «που στέλνει τις
σερβιτόρες σπίτι και βολεύονται οι ξενομερίτες μαγκούφηδες» (σ. 69).
Η ζωή στον Έβρο είναι πάμφθηνη. «Με ένα κατοστάρικο μεθάς ένα χωριό. Αν
δεν είσαι νοικοκυρόπαιδο, να απολυθείς με κομπόδεμα, ή θα τα πίνεις ή θα τα παίζεις»
(σ. 21). Ο μισθός του είναι 2.500 δρχ. τον μήνα (σ. 21). Με ένα εικοσάρικο
«αγοράζεις ένα πακέτο τσιγάρα, πας σινεμά, τρως και δυο σουβλάκια. Την περνάς» (σ.
84). Το ενοίκιο του σπιτιού του στην Αλεξανδρούπολη (ημιεπιπλωμένο) κοστίζει 400
δραχμές (σ. 71-72).
Κάθε δόκιμος «… είναι ο πρώτος γαμπρός». «Τα κορίτσια τρέχουν πίσω τους.
Χαμογελάνε. Παίζουν. Στραβώνονται στον πρώτο κόπανο. Σκίζονται. Τα δίνουν όλα»
(σ. 47). Οι συμπεριφορές αυτές τούς διαμορφώνουν – κατά τον αφηγητή – στρεβλές
αυτοεικόνες, εμφαίνει στη σημασία του «ηγεμονικού» τους ενδύματος, που
εντυπωσιάζει, προσδίδει κύρος, το «… γαμπριλίκι τους είναι η στολή». Στο συμβολικό
κεφάλαιο15 που τους παρέχει και μόνον η εικόνα της στολής εντάσσει δύο ακόμη
παραμέτρους: είναι ξένοι και μιλάνε διαφορετικά. Οι τρόποι με τους οποίους
υποτάσσονται οι κοπέλες στην «εξουσία της στολής» (βλ. αμέσως παρακάτω την
κοινωνική διάσταση του ζητήματος) είναι χαρακτηριστικοί και ο αφηγητής δεν
παραβλέπει το γεγονός.
Τα ερωτικά περιστατικά με τις ντόπιες ανύπανδρες κοπέλες ή τις
«μεγαλοκοπέλες» κατέχουν ικανό μέρος στις αφηγήσεις του Δ.Χ., ο σεξισμός είναι
πανταχού διάχυτος. «Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα κορίτσια. Ποια θα ρίξουμε
στο κρεβάτι» (σ. 75). Στα σπαρακτικά στιγμιότυπα μέσῳ των οποίων αποδίδονται οι
συνευρέσεις με τα κορίτσια της περιοχής υπάρχει ένα τραγικό αντίβαρο: οι
απεγνωσμένες προσπάθειες που καταβάλουν οι νεαρές αυτές υπάρξεις να ξεφύγουν
από τον ασφυκτικά κλειστό μικρόκοσμό τους, να πετύχουν την κοινωνική τους
κινητικότητα διά του γάμου. Να γίνουν ξένες διά των ξένων. Ονειρεύονται τη φυγή
στις μεγάλες, μακρινές πόλεις, «… λαχταράνε να τις ταξιδέψεις μαζί σου. Σου
φέρνονται τρυφερά, μελιστάλαχτα. Μέχρι υπερβολής» (σ. 47). Άλλες ζητούν απλώς
την σωματική ικανοποίηση, ανίκανες να αντισταθούν στις επιταγές του ερωτικά
ανικανοποίητου νεανικού τους κορμιού, εγκαταλελειμμένου από τους – προ πολλού
15

Διάσπαρτη σε όλο σχεδόν το έργο του Bourdieu έννοια. Βλ. ενδεικτικά Bourdieu 2002.
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χρόνου – μετανάστες άνδρες τους. Μια τέτοια παράνομη συνεύρεση αναφέρει ο
αφηγητής κατά τη διάρκεια ενός γάμου, με μια μικροπαντρεμένη που είχε «… άντρα
στη Γερμανία. Άντε να τη μαζέψουν τα πεθερικά. Γίνεται;» (σ. 37). Φυσικά όχι. Ο
έρωτας του ήρωα για μια από αυτές τις υπάρξεις συνθέτει τις καλύτερες σελίδες του
βιβλίου (σ. 90-91). Υπάρχει κάτι ακόμη τραγικό στις αφηγήσεις για τα κορίτσια: η
ανεκτίμητη, καταδικασμένη εις αφάνεια φυσική ομορφιά τους, συνοδευμένη με μια
ευγένεια καταγωγής. Σώματα και ψυχές που θα ανθούσαν υπό άλλες συνθήκες και θα
γέμιζαν με ομορφιά και καλοσύνη τον κόσμο. Σαν την Σιμέλα, που θα «μαραθεί στο
Διδυμότειχο. Θα χαθεί στους χωματόδρομους. Το πολύ να καμαρώνει κάποιος ότι έχει
όμορφη γυναίκα…». Είναι άλλη μια απόδειξη στη βασική παρατήρηση του ξένουαφηγητή ότι στον Έβρο πρέπει να διαθέτεις διεισδυτικό βλέμμα για να προσέξεις και
να εκτιμήσεις την ομορφιά, απ’ όπου κι αν αυτή εκχειλίζει.
«Άλλος» στο μυθιστόρημα του Δ.Χ. είναι κυρίως ο προαιώνιος εθνικός εχθρός
(ενδεικτικά βλ. Μήλλας 2005), που παρουσιάζεται κυρίως με τα ακληρήματά του16
Μεμέτια (σ. 12, 44) και Χαϊβάνια (σ. 120). Μόνον ο έρωτας φαίνεται άλλη μια φορά
να καταλύει τις οριοθετήσεις. Ο Γιούλης «τρώγεται με την Ασινέ», η τελική
κατάκτησή της θυμίζει βίαιες αλλά ποιητικές σκηνές: έριξε με τη βοήθεια
στρατιωτών τον πίσω τοίχο της κατοικίας που διέμενε, άνοιξε νέα είσοδο, από όπου
εισήλθε απαρατήρητο το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του (σ. 58).
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
papsergis@yahoo.gr

Abstract
The philosopher’s “laboratory”: The study of texts as a simulation of the History
of Ideas.
In this paper, I will deal with the only safe instrument at the philosopher’s disposal, so
that he can supervise the evolution of ideas, namely the study of philosophical texts.
Commencing from Hegel’s fundamental principle, according to which “Philosophy is
the History of Philosophy”, I will attempt to analyze the method of recovering ideas
through their osmosis in the course of time. The post-philosophical idea of the
“laboratory” of ideas definitely originates from modern Physics; yet it constitutes the
only possible way for a philosopher to “simulate” the evolution, the ultimate
comparative tool in order to supervise the “dialectics” -in the platonic sense of the
term, that is the intellectual scale to the ideas. In this case, the science of Philology is
of assistance to History of Philosophy, since the text comprehension, which is also our
primary aim, would often be impossible without literary editing. Beyond that, while
the roads of the two sciences are parallel to an extent, their objectives diverge. As in
Aesthetics, where there are two fundamental axles of analyzing a work of art, the
philologer restores the form and the philosopher focuses on the content of the text,
without this meaning that they are independent of each other. The paper finishes with
an attempt to methodologically highlight the basic errors in text comprehension which consequently lead to false historic-philosophical understandings. However, the
errors thereafter are considered to occur not only from the inadequacies of the
1

Το άρθρο αποτελεί επαυξημένη και εμπλουτισμένη εκδοχή της εισήγησής μου στο Διεθνές Συνέδριο:

«Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, Οκτώβριος 2015).
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“laboratory” (form, content), but also from the default of the basic rules of History of
Philosophy.

Λέξεις-Κλειδιά
Ερμηνευτική, Μέθοδος, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ιστορία των Ιδεών, Ιστορία της
Επιστήμης, Διαλεκτική, Αναδρομική Μέθοδος Ερμηνείας

Στη μνήμη του Μανόλη Δημητροκάλλη ή Μία-Μία

Το παρόν άρθρο θα ξεκινήσει με ασυνήθιστο τρόπο, ήτοι θέτοντας όχι το σύνηθες
ερώτημα: “τι είναι η φιλοσοφία;”, αλλά συζητώντας στη θέση του ένα υπαρξιακό
τρόπον τινά ερώτημα και για τον γράφοντα ασφαλώς αναστοχαστικό: “τι είναι ο
φιλόσοφος;”. Ταυτόχρονα και έχοντας υπ' όψη τη στοιχειώδη πλην προβληματική
διάκριση μεταξύ του σχολιαστή φιλοσοφικών κειμένων και του παραγωγού
πρωτογενούς φιλοσοφικού λόγου, θα προσπεράσω τη σχετική συζήτηση ενοποιώντας
τους δύο2 για μεθοδολογικούς σκοπούς. Ας δεχθούμε λοιπόν ότι, όπως η φιλοσοφία
είναι ενιαία, έτσι και οι θεράποντες αυτής ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ωστόσο, το
ερώτημα για την ακριβή ιδιότητα του φιλοσόφου παραμένει καίριο, προκειμένου να
“κατασκοπεύσουμε” το εργαστήριό του. Ο γερμανός φιλόσοφος G.W.F. Hegel
διατύπωσε την εξής, θεμελιώδη για το «Σύστημά» του αρχή, η οποία έμελλε να
εγκαινιάσει μια νέα εποχή στη φιλοσοφική σκέψη: «η Φιλοσοφία ταυτίζεται»,
σύμφωνα με τον γερμανό στοχαστή, «με την Ιστορία της Φιλοσοφίας».3 Ήγουν, η
κατανόηση της διαδοχής και αλληλεπίδρασης των ιδεών στην Ιστορία αποτελεί τη
μόνη ασφαλή μέθοδο για την εποπτεία τους. Εκ τούτου δεν συνάγεται ότι ο
φιλόσοφος είναι απλώς “αρχαιολόγος” ή “ταριχευτής” των ιδεών, τουναντίον η
έμφαση δίδεται στην ιστορική ένταξή τους –όπερ συνεπάγεται πως μέγιστη σημασία
2

Στη συνέχεια και προς διευκόλυνση του αναγνώστη, προτείνω να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του

"συγγραφέα" ενός εκάστου κειμένου και του ερευνητή που αναζητά τις ιδέες, είτε παράγει πρωτότυπο
φιλοσοφικό λόγο είτε αρκείται στην ανασυγκρότηση ιδεών άλλων, ο οποίος εφεξής θα καλείται
"φιλόσοφος" ("ιστορικός της φιλοσοφίας") ή "ιστορικός των ιδεών" ή και τα δύο.
3

"Η ιστορία της φιλοσοφίας μάς παρουσιάζει την πινακοθήκη των εκλεκτών πνευμάτων που [...]

επεξεργάστηκαν για λογαριασμό μας το θησαυρό της υπέρτατης γνώσης. Ο θησαυρός αυτός [...]
αποτελεί γενικά τη φιλοσοφία" (Hegel χ.χ. 22).
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κατέχουν οι κοινωνικές, πολιτικές κ.ο.κ. συνθήκες εντός των οποίων ανεδύθησαν οι
ιδέες- ή, για να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Hegel, ο φιλόσοφος μελετά τη
διαλεκτική4 των ιδεών. Εν αντιθέσει με τις φυσικές επιστήμες, όπου η γνώση
θεωρείται σήμερα διαδικασία συσσώρευσης5 και η κάθε ανώτερη στοιβάδα
“κατακτημένης” σύλληψης της φυσικής μεταβολής υπερβαίνει και καταργεί τις
προηγούμενες, η “επιστημονική” φιλοσοφία είναι μια διαρκής διαδικασία
αναδρομικότητας,6 καθώς κάθε προγενέστερη “κοσμοθεωρία” εγγράφεται στις
διαδόχους της. Έτσι, η διαρκής μέριμνα του φιλοσόφου είναι να ανιχνεύει εις το

4

Ο όρος απαντάται αρχικά στον Πλάτωνα, όπου έχει το νόημα της πνευματικής πορείας του ανθρώπου

προς την ανώτερη κλίμακα των Ιδεών, ενώ στον Hegel λαμβάνει τη σημασία με την οποία
χρησιμοποιείται σήμερα -ενίοτε ακριβολογώντας, αλλά συχνά αυθαίρετα γενικευμένος. Η
"διαλεκτική" συνιστά μια τρίβαθμη φιλοσοφική μέθοδο (θέση - αντίθεση - αναίρεση) και εφαρμόζεται
είτε καθαρά γνωσιοθεωρητικά, δηλαδή ως προς την κριτική των επιχειρημάτων, είτε στην εξέλιξη των
φιλοσοφικών συστημάτων, δηλαδή χαρτογραφεί των εκ των έσω ανατροπή κοσμοθεωριών που οδηγεί
στον εμπλουτισμό τους.
5

Η "σωρευτική" θεωρία της γνώσης κυριάρχησε για τουλάχιστον έναν αιώνα και συγκεκριμένα μέχρι

τη δεκαετία του '60 οπότε το μοντέλο αμφισβητήθηκε φιλοσοφικά στο πλαίσιο της σύγχρονης
επιστημολογίας, χωρίς ωστόσο πρακτικά να αλλάξει η θετικιστικών καταβολών κατάτμηση της
έρευνας στις φυσικές επιστήμες. Για την ακρίβεια και παρά τις επαναστατικές αλλαγές στην ίδια την
επιστήμη (κβαντική θεωρία, θεωρία της σχετικότητας κ.ά), η αμφισβήτηση των "παραδοσιακών
ερμηνειών" ως προς την ανάπτυξη της επιστήμης: Γαλιλαίος, Laplace, Felix Klein (Geymonat 1987:
94-95), δεν προέκυψε από τα "σπλάχνα" των ίδιων των επιστημόνων αλλά από τους φιλοσόφους που
αναζητούσαν επιμόνως την "ενότητα" της επιστήμης. Πρακτικά σήμερα, στο πεδίο των επιστημών της
φύσης, η ταχύτητα επέκτασης των θεωριών, η σκέδαση της έρευνας σε ολοένα και πιο εξειδικευμένους
τομείς, καθώς και η χρήση του Διαδικτύου, έχουν καταστήσει το δυσεπίλητο για τις επιστήμες του
ανθρώπου πρόβλημα της βιβλιογραφίας, ως κάτι τετριμμένο και εύκολα υπερβάσιμο: οι παραπομπές
στις μελέτες των φυσικών επιστημών σπανίως ξεπερνούν τον ορίζοντα της δεκαετίας... Ήδη από τις
αρχές της δεκαετίας του '70, η πρακτική αυτή είχε αρχίσει να κυριαρχεί, με αποτέλεσμα οι ιστορικοί
του πολιτισμού να κατακρίνουν την αντι-ιστορική στάση των επιστημόνων της φύσης (Mumford 2005:
62). Πρόκειται για την απόλυτη κυριαρχία της αρχής που θέλει τη γνώση ως σωρευτική διαδικασία.
6

Στο παρόν άρθρο ακολουθείται η ιστορικο-φιλοσοφική μέθοδος ως προς την ιστορία των ιδεών και

τη σχέση της με τη μελέτη του φιλοσοφικού κειμένου, ήτοι η αναδρομική εξέταση. Συνεπώς
παρακάμπτεται η συνήθης μέθοδος της ερμηνευτικής –τουλάχιστον ώς τις τελευταίες δεκαετίες του
20ού αιώνα-, σύμφωνα με την οποία: «η σημασιολογική προσέγγιση συνδέεται με την ανασκοπική
προσέγγιση του υποκειμένου» (Ρικέρ 1990: 35), που έλκει με τη σειρά της την καταγωγή της από την
υπαρξιστική φιλοσοφία του Heidegger.
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διηνεκές την καταγωγή των ιδεών που πραγματεύεται.7
Το “πρωτογενές υλικό” του φιλοσόφου αποτελούν, όπως είδαμε, οι ιδέες, εν
τούτοις οι ιδέες δεν αιωρούνται ως γνωστόν σαν ώριμα φρούτα στον χωρόχρονο. Ο
τόπος τους είναι τα κείμενα και ως εκ τούτου το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει ο
ερευνητής για το κοπιώδες αναδρομικό του έργο, συνίσταται στη μελέτη των
φιλοσοφικών κειμένων. Το κείμενο αποτελεί για τον φιλόσοφο το “ορυχείο” όπου θα
ενσκήψει και θα “σκάψει” προκειμένου να ανακαλύψει το υλικό του: τούτο σημαίνει
ότι ο μελετητής δεν διαβάζει “πίσω από τις γραμμές” αλλά μετά8 τις γραμμές. Το
γραπτό είναι κατ’ αυτή την έννοια: α) η διακήρυξη ιδεών του συγγραφέα, β) ένας
εικονικός “διάλογος” του συγγραφέα με τις προϋπάρχουσες παραδόσεις αλλά και
τους επιγόνους και, τέλος, γ) ένα “παλίμψηστο” ιδεών, καθώς μετά τις γραμμές
αποκαλύπτεται για τον φιλόσοφο – ιστορικό της φιλοσοφίας η διαδοχή των εποχών
και των κοσμοθεωριών, σάμπως αυτές να συνυπάρχουν στο κείμενο, χωρίς να
διακρίνονται με την πρώτη ματιά. Το δημιουργικό μέρος αυτής της ιδιότυπης
“αρχαιολογίας” των ιδεών θα ξεκινήσει αμέσως μετά –πώς αλλιώς;- με τη συγγραφή
μιας νέας μελέτης, η οποία, προκειμένου να λάβει τη θέση της στη διαλεκτική της
σκέψης, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) εξ αρχής ο φιλόσοφος –
ιστορικός της φιλοσοφίας, εκών άκων, αποτελεί “εικόνα” ή “στιγμή” του σύμπαντος
ιδεών της εποχής του, β) στην προσπάθειά του να αναπαραστήσει τον “διάλογο” του
συγγραφέα με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον τού δεύτερου και
ανασυγκροτώντας τη “διακήρυξη αρχών” που πρεσβεύει εν αρχή το κείμενο, θα φέρει
στο φως τη διαδοχή των εποχών της σκέψης, με παρεμφερή μέθοδο ως προς την
ιστοριογραφία, όπου μελετώνται γραπτά και μη μνημεία του παρελθόντος, μόνο που
στην περίπτωση του φιλοσόφου τα “μνημεία” είναι αποκλειστικά γραπτά!9 Εν τέλει,

7

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο όρος: "ιστορία των ιδεών" αποτελεί πλεονασμό (Νούτσος

2011).
8

Για την ερμηνευτική του υποκειμένου, αντίθετα, η ερμηνεία ως «οικειοποίηση» του κειμένου

αναζητά τις «προτάσεις του κόσμου» οι οποίες δεν βρίσκονται «πίσω από το κείμενο, όπως μια
κρυμμένη πρόθεση [του συγγραφέα], αλλά μπροστά του, σαν κάτι που το κείμενο […] αποκαλύπτει,
φανερώνει» (Ρικέρ 1990: 197).
9

Η «Ερμηνευτική» αναπτύχθηκε σημαντικά στον 20ό αιώνα ως ιδιαίτερος κλάδος της φιλοσοφίας,

κυρίως χάρις στις εργασίες των Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger και Paul Ricoeur –για να αναφέρω
μόνο κάποιες κύριες καμπές στην ιστορία της- ως «τέχνη ερμηνείας των γραπτών μνημείων» (Νούτσος
1998: 92, 108, 218, 227).
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το έργο του φιλοσόφου ως ιστορικού της φιλοσοφίας δεν είναι άλλο από το να
συνεισφέρει στην πληρέστερη εποπτεία της πνευματικής πορείας της ανθρωπότητας –
η οποία αποτελεί σαφώς μια κοντινή εικόνα της εξέλιξης του ανθρώπου αλλά και του
“δέοντος γενέσθαι” στο μέλλον- οργανώνοντας την ιστορία των ιδεών μέσα από τη
διαρκή ώσμωσή τους. Εάν εξαιρέσουμε την “ανωτερότητα” των ιδεών στην οποία
ώμνυε ο Πλάτων, το ανωτέρω σχήμα δεν παρουσιάζει τυχαία συγγένειες με τη
“διαλεκτική” στους πλατωνικούς διαλόγους, με την πορεία δηλαδή του φιλοσόφου
στην ανοδική κλίμακα των ιδεών.
Θα κάνω εδώ μια σύντομη παρέκβαση, σχετικά με την ιστορία των φυσικών
επιστημών, προκειμένου να ορίσουμε με ακρίβεια τον όρο: “εργαστήριο” που
χρησιμοποιώ στο παρόν άρθρο. Η μέθοδος των φυσικών επιστημών καθώς και η
μορφή της έρευνάς τους, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε αποφασιστικά
περί τα μέσα του 19ου αιώνα, όπου η κυριαρχία του θετικισμού επισφραγίστηκε από
την καθιέρωση του εργαστηρίου ως πλήρως αποδεκτού υποδείγματος προσομοίωσης
της φύσης.10 Η μεγάλη επιστημονική επανάσταση του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα
ορίζεται από την κυριαρχία του εργαστηρίου στην επιστημονική πρακτική: "ο νέος
χαρακτήρας της επιστημονικής δραστηριότητας συνδέεται με τη μετατόπισή της και
τον περιορισμό ή εγκλεισμό της στον χώρο του εργαστηρίου (πείραμα, δοκιμές,
10

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ εργαστηρίου και πειράματος. Πριν την

επικράτηση της εργαστηριακής έρευνας, οι επιστήμονες δεν είχαν πάψει ποτέ να προσφεύγουν στο
πείραμα, προκειμένου να βελτιώσουν την εποπτεία του φυσικού κόσμου. Για τους ιστορικούς της
επιστήμης, υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην πειραματική διαδικασία και την καταγωγή της
σύγχρονης επιστήμης, μολονότι τα πειράματα «δεν αντιπροσώπευαν για τον 17ο αιώνα μεγάλη
καινοτομία», καθώς ακόμα και κάποιες ανακαλύψεις του Αριστοτέλη «πρέπει να ήταν αποτέλεσμα
πειράματος», απλώς, ενώ η σύγχρονη επιστήμη ήταν στα σπάργανα «το πείραμα απέκτησε επιτέλους
προσανατολισμό» (Butterfield 1988: 82-83, 92). Εν παραλλήλω, ως προς τη στροφή από το πείραμα
στο εργαστήριο, δεν πρέπει να αγνοηθούν: α) η επίπτωση της εξέλιξης της τεχνολογίας, β) οι "αλλαγές
στον ανθρώπινο νου" που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση, μια τομή, ωστόσο, την οποία άλλοι
τοποθετούν νωρίτερα, στον Μεσαίωνα, αποκηρύσσοντας ταυτόχρονα την "επιστήμη του 17ου αιώνα
που φυλάκισε τον νου στην ιδεολογία [της Μηχανής]", εγκαθιδρύοντας "το αρχαίο σύστημα ισχύος
[...] πίσω από την καλοκάγαθη τάξη της νέας επιστήμης" (Mumford 2005: 11, 17, 27, 36) και γ) η
αυτονόμηση της επιστήμης από την οικονομική ζωή και η επακόλουθη εξειδίκευση σε κλάδους
επιστημών, με άλλα λόγια «η εμφάνιση του ειδικού επιστήμονα που ενδιαφερόταν για την επιστήμη
αυτή καθαυτή». Χαρακτηριστική επί του τελευταίου είναι η κριτική αποστροφή του μαθηματικού Carl
G.J. Jacobi απέναντι στον ωφελιμισμό του 18ου αιώνα: «ένας φιλόσοφος θα έπρεπε να ξέρει πως ο
μοναδικός σκοπός της επιστήμης είναι η δόξα του ανθρώπινου πνεύματος» (Struik 1982: 228-229).
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έλεγχος, υποθέσεις κ.λπ.)" (Ρουσόπουλος 1998: 47-48). Ο "εγκλεισμός" της
επιστήμης στο εργαστήριο, ήτοι η προσήλωση των επιστημόνων στην αυθεντία που
εδράζεται στην εργαστηριακή και μόνο έρευνα -κατ' αντιδιαστολή προς τον
επιστήμονα της Αναγέννησης λ.χ. ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο παρατηρητής των
φυσικών φαινομένων στην έδρα τους- προϋποθέτει μια βασική παραδοχή, που
άπτεται της κοσμοθεωρίας: υφίσταται θεμελιώδης σχέση αντιστοιχίας, εφόσον
ασφαλώς τηρείται ένας πεπερασμένος αριθμός αρχικών συνθηκών, μεταξύ της
εργαστηριακής εγκατάστασης που "μιμείται" ένα φαινόμενο της φύσης και του ίδιου
του φυσικού φαινομένου. Δυνάμει αυτής της παραδοχής, δικαιούται ο ερευνητής να
απομονώσει μια συγκεκριμένη διαδικασία από την απειρία των εξωτερικών
παραγόντων. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φυσικός για να καταλάβει ότι οι
ελεγχόμενες συνθήκες στο εργαστήριο είναι διαφορετικές από τις συνθήκες
παρατήρησης στη φύση. Εφ’ όσον λοιπόν ο σκοπός ήταν ο απόλυτος έλεγχος του
πειράματος, το μαθηματικό μοντέλο ερμηνείας και πρόβλεψης για τον φυσικό κόσμο
προσαρμόστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε το εργαστήριο να θεωρηθεί αξιόπιστη
προσομοίωση των πραγματικών αλλαγών στον κόσμο.11 Με αυτόν τον τρόπο
λειτουργεί ώς σήμερα ο φυσικός επιστήμονας, διατηρώντας δηλαδή τα προνόμια του
εργαστηρίου.
Θα επιχειρήσω μια μεταφορά, η οποία αφορά στη δραστηριότητα του
φιλοσόφου – ιστορικού των ιδεών. Το αντικείμενο του φιλοσόφου, όπως
αναπτύχθηκε ανωτέρω, είναι η ώσμωση των ιδεών ως δείκτης των αλλαγών στον
πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Είπαμε επίσης πως το αποκλειστικό εργαλείο του
φιλοσόφου είναι η μελέτη των κειμένων, μετά τις αράδες. Δυνάμεθα λοιπόν να
υποθέσουμε ότι, θέλοντας και μη, ο φιλόσοφος “προσομοιάζει”την ιστορία των ιδεών
στο “εργαστήριο” του λόγου, στο πεδίο του κειμένου, κατά τη μέθοδο μελέτης που
παρουσίασα στα προηγούμενα. Ούτως ειπείν, ο ερευνητής προσεγγίζει το γραπτό ως
τμήμα μιας αέναης διαδοχής ιδεών, που συμπλέκονται και συγκρούονται, πίσω,
παράλληλα και πέρα από το σώμα των λέξεων του κειμένου. Προσοχή, όχι ερήμην,
αλλά σε μια παράλληλη πορεία, δείκτη, μέτρο και εν τέλει “προσομοιωτή” της οποίας
αποτελεί το ίδιο το κείμενο. Η μεταφορά του εργαστηρίου για τον ιστορικό των ιδεών

11

Η αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής ισχυροποίησε την επιβολή της. Έτσι τη θέση του

παλαιού ρομαντικού αιτήματος για την "ενοποίηση του σύμπαντος" πήρε το μετα-νεωτερικό αίτημα
για την "ενότητα της επιστήμης".
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πηγάζει από την ιδιότητα του κειμένου να είναι αυτοτελές (ως “διακήρυξη ιδεών” του
συγγραφέα) και ταυτόχρονα (με τη μορφή του “παλίμψηστου”, όπως περιγράφηκε
πιο πάνω) να αποτελεί συνεκτική εικόνα, μιας περιοχής έστω, της διαπάλης των
ιδεών.
Για παράδειγμα, όταν ο γάλλος φιλόσοφος R. Descartes τον 16ο αιώνα ή ένας
από τους σημαντικότερους του 20ού, ο αυστριακός L. Wittgenstein, στα κείμενά τους
προσπαθούν να αναλύσουν τα θεμελιώδη ερωτήματα: «είναι δυνατή η γνώση;» και
«πώς γνωρίζουμε;», δεν κάνουν τίποτε άλλο από το ανακινούν τα ίδια επώδυνα
ερωτήματα, που ταλανίζουν τους φυσικούς φιλοσόφους της Ιωνίας ή τον Αριστοτέλη.
Η ιστορία των ιδεών αποτελεί μια διαρκή διαδικασία ανανοηματοδότησης των
πάγιων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία και τον άνθρωπο, επομένως, κατ’
αυτή την έννοια η φιλοσοφία περιέχει κυρίως ερωτήματα και όχι απαντήσεις. Οι
απαντήσεις είναι αποκλειστικά ιστορικά διατυπωμένες, με άλλα λόγια οι ιδέες είναι
«μέτρο» των καιρών...
Για τον φιλόσοφο, το τεκμήριο φιλοσοφικού λόγου υπερβαίνει τη μορφή (ύφος,
ανάπτυξη, επιχειρηματολογία κ.λπ.), χωρίς φυσικά να είναι ο τρόπος έκθεσης των
ιδεών αδιάφορος, από την πρώτη κιόλας ανάγνωση. Όπως θα δούμε και παρακάτω,
συχνά η μορφή αποτελεί πηγή στρεβλώσεων ή λανθασμένων ερμηνειών, ιδίως στις
Πηγές μιας μεγάλης φιλοσοφικής παράδοσης. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
ποικιλία των ερμηνειών και παρερμηνειών που ακολουθούν ένα κείμενο στην ιστορία
των ιδεών, κατ’ ουσίαν εμπεριέχεται στην πηγή, καθώς για τον φιλόσοφο – ιστορικό
της φιλοσοφίας είναι το ίδιο το πρωτογενές υλικό που απελευθερώνει τις ποικίλες
δυνατότητες ερμηνείας (Νούτσος 2013: 18). Συνεπώς, τόσο ο αναγκαίος “διάλογος”
του συγγραφέα με άλλες συζυγίες ιδεών όσο και οι ιστορικές του συνέπειες στις νέες
πνευματικές ατραπούς που επιτρέπει, καθιστούν το τεκμήριο φιλοσοφικού λόγου
συνεκτικό δείκτη της ιστορίας των ιδεών, μια εκδοχή “προσομοίωσης”.
Η δραστηριότητα του φιλοσόφου – ιστορικού της φιλοσοφίας συγγενεύει ώς
κάποιο σημείο με τη δουλειά του φιλολόγου. Μιας και ξεκίνησα με τις μεταφορές σε
αυτή τη μελέτη, θα μου επιτρέψετε ακόμα μία. Ας θεωρήσουμε παρέα, λοιπόν, το
φιλοσοφικό κείμενο σαν ένα έργο τέχνης, του οποίου τους κώδικες καλούνται να
“ξεκλειδώσουν” μαζί ο φιλόλογος και ο αλιευτής των ιδεών. Όπως γνωρίζουμε, το
“μνημείο” τέχνης υπάγεται αισθητικά στη στοιχειώδη διάκριση μορφής και
περιεχομένου, ασφαλώς χωρίς να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ο φιλόλογος είναι
επιφορτισμένος με την ανάλυση ή και την αποκατάσταση της μορφής, ενώ ο
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ιστορικός των ιδεών, συχνά με την αρωγή του προηγουμένου, θα αναζητήσει το τι
κείται μετά τις γραμμές, ήτοι το περιεχόμενο σε ιδέες. Για τον φιλόλογο το κείμενο
είναι μια δυνητικά σταθερή μορφή έκφρασης λόγου, την ίδια ώρα που ο φιλόσοφος
αποκαθιστά τη δυναμική του. Δεν υπαινίσσομαι βέβαια γενικώς ότι ο γραπτός λόγος
θεωρείται από κανέναν προϊόν “παρθενογένεσης”, άλλωστε το νέο μυθιστόρημα του
20ού αιώνα αρκετές φορές προέκυψε ως πυραμίδα αναφορών, τόσο στη μορφή όσο
και στο περιεχόμενο. Επαναλαμβάνω, μεταχειρίζομαι μια μεταφορά, με μια δόση
αυθαιρεσίας που θα μου επιτρέψετε, αλλά ούτε το φιλοσοφικό κείμενο είναι
μυθιστόρημα –τουλάχιστον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων- ούτε υποτιμώ την
έρευνα του φιλολόγου. Οι δύο επιστήμονες, φιλόσοφος και φιλόλογος, εργάζονται
χρησιμοποιώντας ένα είδος αισθητικής νόρμας, παρότι τα κείμενα δεν βρίσκονται
στις προθήκες των μουσείων.
Η πιο πρόδηλη πάντως από τις συγγενικές σχέσεις που συνδέουν τους δύο,
τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της δουλειάς τους, σχετίζεται με το πόσο κρίσιμης
σημασίας αποδεικνύεται η κατανόηση του φιλοσοφικού γραπτού. Πράγματι, η
αποκατάσταση των νοημάτων συνέχει τη μελέτη φιλολόγου και φιλοσόφου, του
πρώτου διότι σε άλλη περίπτωση αυτοκαταργείται και του δεύτερου διότι η
αναψηλάφηση των όμορων κόσμων ιδεών προϋποθέτει την αποφυγή λαθών κατά την
πρόσληψη της “διακήρυξης ιδεών”. Με τη άδειά σας θα αποδώσω το εν λόγω θεμέλιο
της μελέτης του φιλοσοφικού κειμένου στη μορφή, καθώς ο τρόπος που αποφασίζει
κανείς να εκθέσει τις θέσεις του είναι καθοριστικός. Συχνά στη μεθοδολογία της
φιλοσοφίας επιμένουμε στη διάκριση πρόσληψης (κατανόησης) και ερμηνείας,12
δεδομένου ότι τα περισσότερα περιστατικά στρεβλώσεων στην ανασυγκρότηση των
φιλοσοφικών ιδεών –τα οποία εγείρουν ασφαλώς συχνά τις πολεμικές των
“αντιπάλων”- οφείλονται στην αδυναμία κατανόησης. Ποια είναι λοιπόν η “βασιλική
οδός” αντιμετώπισης
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ανασυγκρότηση, όχι των ιδεών καθεαυτών αλλά του τρόπου εκφοράς τους:
διαχωρίζοντας τις αρχικές παραδοχές που κάνει ο συγγραφέας στο κείμενο (με τυχόν
παραπομπή στην καταγωγή τους), εντοπίζοντας τα ζητήματα στα οποία αποπειράται
να απαντήσει και, τέλος, διατυπώνοντας εκ νέου τα επιχειρήματά του, ο φιλόσοφος –

12

Για τη σύγχρονη ερμηνευτική, μεταξύ κατανόησης και ερμηνείας υφίσταται άλλο ένα

σημασιολογικό επίπεδο, συγκεκριμένα η «εξήγηση». Αναλυτικά, για τη σχέση κατανόησης και
εξήγησης, ως προς το κείμενο που «ανοίγεται στον κόσμο», βλ. Ρικέρ 1990: 203-211.
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ιστορικός των ιδεών έχει ως πρώτο μέλημα να αποκαταστήσει τη μορφή του
κειμένου, σύμφωνα ασφαλώς με ένα “συστημικό” πρότυπο με το οποίο συμφωνεί.
Εάν όμως μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα κοινώς παραδεκτό πρότυπο
αποκατάστασης του λόγου, επί του οποίου η φιλολογική επιστήμη έχει λίγο – πολύ
καταλήξει, το ίδιο δεν συμβαίνει με τη φιλοσοφική προσέγγιση. Επί παραδείγματι, η
αναδρομική μέθοδος που εφαρμόζω εδώ αποκλίνει από τη γλωσσο-αναλυτική μέθοδο
που εισάγεται στον Λογικό Θετικισμό του 20ού αιώνα, όπου οι προτάσεις
υποβάλλονται σε έναν σημασιολογικό έλεγχο στο πλαίσιο της αναζήτησης του
νοήματος, ήτοι η αναζήτηση του περιεχομένου επικεντρώνεται στη μορφή του
κειμένου. Οσοδήποτε “αντικειμενικός” θελήσει να είναι ο ιστορικός των ιδεών, η
παράδοση όπου αποφασίζει να πατήσει για να προχωρήσει στη μελέτη θα τον
επηρεάσει, απλώς εντεύθεν η προσπάθειά του θα είναι να μην “προδώσει” το
φιλοσοφικό κείμενο. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η εναρκτήρια
αποδοχή των παραδοχών τού υπό μελέτη συγγραφέα, έστω και αν αυτές φαντάζουν
εν πρώτοις απαράδεκτες. Ο ίδιος ο γράφων, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, ακολουθεί
την παράδοση της εγελιανής Ιστορίας της Φιλοσοφίας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι
το σύνολο της φιλοσοφικής έρευνας σήμερα υπακούει στη συγκεκριμένη παράδοση..
Είδαμε στα παραπάνω πως τα θεμέλια για τη δημιουργία του φιλοσοφικού
“εργαστηρίου” είναι η κατανόηση, διακρίνοντας έτσι έμμεσα την κατανόηση από την
ερμηνεία. Η εν λόγω διάκριση απεικονίζει στο πεδίο του νοήματος το “αισθητικής”
χροιάς δίπολο: μορφή – περιεχόμενο, για το οποίο έγινε λόγος στα προηγούμενα. Δεν
θέλω να καταφύγω στην εύκολη λύση, που αποδίδει στον φιλόλογο αποκλειστικά και
μόνο την αποκατάσταση της μορφής και στον φιλόσοφο την απόδοση του
περιεχομένου, άλλωστε ο ίδιος προσωπικά έχω γνώση τού πόσο καίρια αποδεικνύεται
στη συγγραφή μιας φιλοσοφικής μελέτης η φιλολογική επιμέλεια. Απλώς, κάπου
πρέπει να απαλλάξουμε τους φιλολόγους σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους πάνω στο
κείμενο, για να δούμε επιτέλους πώς λειτουργεί το “εργαστήριο” του φιλοσόφου. Ο
ιστορικός των ιδεών, αναλόγως, από κάποιο σημείο και μετά θα πρέπει να απαλλαγεί
από τη βάσανο της μορφής, για να βυθιστεί στην καθεαυτό εργασία του, που δεν είναι
άλλη από την ένταξη του κειμένου στο συνεχές, στην καθολική εποπτεία της πάλης
των ιδεών. Όπως ακριβώς ο εργαστηριακός ερευνητής επινοεί πειράματα, κομίζει
αποτελέσματα και συνάγει “νόμους” που αφορούν στη λειτουργία του φυσικού
κόσμου, έτσι και ο φιλόσοφος – ιστορικός της φιλοσοφίας προβαίνει σε αναγωγές του
μερικού στο καθολικό, όχι για να συναγάγει “νόμους” περί της προβλεψιμότητας στα
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“φαινόμενα” των ιδεών –γιατί, απλούστατα, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει!-, αλλά
προκειμένου να ανάγει μια “διακήρυξη ιδεών” στο όλο. Τα φιλοσοφικά κείμενα
αποτιμούνται ως προς την αξία όχι από τη βαρύτητά τους καθεαυτά, αλλά από την
ικανότητα του συγγραφέα, αφενός να αναμοχλεύσει αναδρομικά γνωστά ζητήματα σε
ένα νέο συγκείμενο ιδεών και αφετέρου να διανοίξει νέες ατραπούς στην πνευματική
πορεία της ανθρωπότητας και ο απόλυτος κριτής για το τελευταίο είναι, εξίσου, οι
ύμνοι και οι πολεμικές που συνεγείρει το ίδιο το κείμενο.
Αφού χρησιμοποίησα το πρόθεμα “μετα” αρκετές φορές στο παρόν άρθρο (μετά
τις γραμμές, μεταφορά), καιρός είναι να κάνω και μια παρατήρηση, που αφορά στον
χαρακτήρα της προσέγγισής μου. Είναι αλήθεια ότι ο “λόγος περί της μεθόδου” –
διότι περί αυτού πρόκειται, στην απίθανη περίπτωση που δεν το αντιληφθήκατε μέχρι
τώρα- διατηρεί πάντα έναν, τρόπον τινά, μετα-φιλοσοφικό χαρακτήρα, κατά το ότι
έχει αναστοχαστικό χαρακτήρα για τη δόμηση του φιλοσοφικού λόγου. Πλην όμως,
αφού το παρόν άρθρο ελπίζω να διαβαστεί και από φιλολόγους, θέλησα να
προσεγγίσω μια διεπιστημονική θεματική που ενδεχομένως να ενδιαφέρει όχι μόνο
τους φιλοσόφους. Αφενός εξ αιτίας της μεταφοράς του “εργαστηρίου” που
επικαλούμαι, ακριβώς για να διαυγάσω, αφετέρου, μια φιλοσοφική μέθοδο, η οποία,
κατά τη γνώμη μου, αποφεύγει τις “κακοτοπιές” της ερμηνείας, θεωρώ την παρούσα
προσέγγιση μετα-φιλοσοφική και ως εκ τούτου, η μετά τις γραμμές κριτική
προσέγγιση της επιχειρηματολογίας μου καλό θα ήταν να έχει τούτη την προκείμενη
υπ’ όψιν. Ας επιστρέψουμε τώρα, μετά τη μικρή παρέκβαση, στη μελέτη κειμένου ως
φιλοσοφικό “εργαστήριο”.
Όταν ο εργαστηριακός επιστήμονας στήνει το πείραμά του, έχει κατά νου δύο
στόχους, έναν μερικό και έναν γενικό: αφενός αναζητά λύση σε ένα δεδομένο
πρόβλημα, που “προσομοιώνει” στο εργαστήριο και αφετέρου φιλοδοξεί να
καταλήξει σε κάποιον “κανόνα” για τη φύση, όπου κυριαρχεί η αρχή της
“προβλεψιμότητας”, με απλά λόγια: “όταν συμβαίνει αυτό, τότε ακολουθεί τούτο
κ.ο.κ.”. Με φιλοσοφικούς όρους, θα λέγαμε πως σε κάθε πειραματική διάταξη
ενυπάρχει σιωπηλά μια ντετερμινιστική (αιτιοκρατική) αρχή, μολονότι η σύγχρονη
φυσική απέδειξε θεωρητικά ότι οι μεταβολές στο σύμπαν είναι πιο πολύπλοκες. Στην
ιστορία των ιδεών δεν χωρεί ο ντετερμινισμός, παρά μόνο στην ουτοπική φαντασία
κάποιων φιλοσόφων που αναζήτησαν επί ματαίω “νόμους”. Όχι ότι δεν υπάρχουν
κανόνες στη διαλεκτική των ιδεών, αλλά η μόνη σοβαρή αξίωση που μπορεί κανείς
να θέσει σχετικά με αυτή την ανοιχτή στην Ιστορία εποπτεία συνίσταται στην ορθή
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αποτίμηση, τόσο της βούλησης ενός εκάστου συγγραφέα “διακήρυξης ιδεών” όσο και
της κατάδειξης των παρερμηνειών στη γενικότερη κλίμακα. Η “προσομοίωση” στο
φιλοσοφικό εργαστήριο, στη μελέτη κειμένου, βασίζεται στην κρίσιμη παράμετρο της
αποφυγής λαθών. Αντιστοίχως, αυτό που ανατροφοδοτεί το “εργαστήριο” του
φιλοσόφου και το καθιστά ασφαλές, είναι η τήρηση των κανόνων της Ιστορίας της
Φιλοσοφίας, που συνοψίζονται στο “σώζειν" τις ιδέες: ούτε γενικεύσεις ούτε
αναχρονισμοί, οι ιδέες θα πρέπει να παρίστανται ως έχουν στην Ιστορία13 σε ένα
δυναμικό πεδίο συγκρούσεων, αναιρέσεων και επαναπροσδιορισμών.
Καταλήγοντας κάπου εδώ, θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ζήτημα των
ερμηνευτικών στρεβλώσεων. Όπως είδαμε παραπάνω, η αποκατάσταση της μορφής,
δηλαδή η ανασυγκρότηση της δομής της επιχειρηματολογίας ενός κειμένου, αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την ανάκληση του περιεχομένου του, αλλά η μελέτη μετά
τις γραμμές αποτελεί το δυσκολότερο μέρος της δουλειάς του ιστορικού των ιδεών.
Είναι σαφώς ευκολότερο να κρίνουμε το προϊόν της μελέτης του φιλοσοφικού
κειμένου επί τη βάσει της ανασυγκροτημένης δομής. Εφόσον η επιχειρηματολογία
του συγγραφέα έχει πλήρως ανασυγκροτηθεί, η εργασία του φιλοσόφου υπόκειται με
τη σειρά της ευχερώς στην κριτική ως προς τη συνέπειά της σχετικά με την αρχική
"διακήρυξη ιδεών" (μορφή). Η ένταξη του κειμένου, όμως, στο συνεχές των ιδεών
εγείρει συχνά πολεμικές, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στις αφετηρίες: εάν η
κριτική εδράζεται σε άλλο φιλοσοφικό “σύστημα”, τότε συχνά οι συγκρούσεις είναι
ασύμβατες, κατά το ότι υπάρχουν κρίσιμα σημεία όπου αποκλίνουν. Αναφέρω εδώ
ένα απλό παράδειγμα. Στην παράδοση που ξεκινά από τη φιλοσοφία του Kant η
θεμελιώδης έννοια του «λόγου» ορίζεται διαφορετικά σε σχέση με την εγελιανή
παράδοση. Κατά συνέπεια, καντιανοί και εγελιανοί, αδυνατώντας να συμφωνήσουν
στα στοιχειώδη, ακόμη και μέχρι σήμερα ανταλλάσσουν πολεμικές σαν να μιλούν
διαφορετική γλώσσα. Ας μην παραβλεφθούν και οι προκαταλήψεις: δύο μελετητές
που προέρχονται από αποκλίνουσες παραδόσεις, ενίοτε θα βρούν πεδίο σύγκρουσης
και στη μορφή του κειμένου ακόμα, καθώς θα προσπαθήσουν να υπονομεύσουν και
13

Μέσω μιας βαρυσήμαντης και πρωτότυπης συλλογιστικής, ο Hegel πραγματεύεται τη "διάσωση"

των ιδεών, εισάγοντας την έννοια της "ανάμνησης - εσωτερίκευσης" και θεωρώντας ότι όλες οι
προγενέστερες πνευματικές κατακτήσεις συνυπάρχουν δυναμικά σε κάθε στιγμή του φιλοσοφικού βίου
της ανθρωπότητας, δια μέσου μιας αέναης και πάντα σε ισχύ αναδρομικότητας: "η ενοποιημένη
Ιστορία σχηματίζει την ανάμνηση - εσωτερίκευση" (Hegel 1995: 686), καθώς "για τη συνείδηση ο
πλούτος της προγενέστερης ύπαρξης είναι ακόμη παρών στην ανάμνηση" (Hegel 1993: 133).
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αυτή την ίδια την ανασυγκρότηση του κειμένου, προκειμένου θεμελιωδώς να
ανατρέψουν την επιχειρηματολογία του αντιπάλου. Επίσης, το πεδίο των ιδεών είναι
ανοιχτό σε εμφύτευση θέσεων άσχετων με τις βασικές αρχές του αντιπάλου, καθώς
και σε σύμφυση των επιχειρημάτων του με απόψεις πιο “ευάλωτων” αντιπάλων. Τα
παραδείγματα είναι πολλά, αλλά δεν θα σας κουράσω. Η “ουδετερότητα” για τον
ιστορικό της φιλοσοφίας είναι εξαιρετικά δυσχερής, για να μην πω ανέφικτη.
Άλλωστε η “άρνηση” είναι η μήτρα του λόγου και ως εκ τούτου η κριτική αποτελεί
το “απόλυτο όπλο” του πνεύματος. Μολονότι δανείζομαι την ιδέα του "εργαστηρίου"
από τους καθ' ύλην αρμόδιους, εν αντιθέσει με αυτούς, με τους επιστήμονες της
φύσης δηλαδή που απεμπόλησαν νωρίς την ιδότητα του "κριτικού" ως προς την
εκάστοτε τάξη πραγμάτων, στο όνομα της επιστημονικής "ουδετερότητας", η γοητεία
τού φιλοσοφείν συνίσταται στη συμμετοχή στις πολεμικές. Ο κόσμος των ιδεών θα
ήταν μια πληκτική “ευθεία γραμμή”, εάν η “διαλεκτική” δεν ήταν ένα δυναμικό πεδίο
συγκρούσεων, όπου ο ιστορικός των ιδεών διαρκώς, σαν νέος Οδυσσέας, θα πρέπει
να αποφεύγει τους πειρασμούς της εμπλοκής στην πολεμική. Όμως, όσον αφορά στις
ιδέες τουλάχιστον, ο προορισμός είναι το ίδιο το ταξίδι στην Ιστορία.
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με πρωταρχικό
σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα συγγραφέων θα συνομιλούν
άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το αναγνωστικό κοινό.
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση της
πνευματικής
ιδιοκτησίας,
οι
Εκδόσεις
Σαΐτα
επιδιώκουν
να
επαναπροσδιορίσουν
τις
σχέσεις
Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη,
καλλιεργώντας τον πραγματικό διάλογο, την αλληλεπίδραση και την
ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και
περιορισμούς.
Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο,
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας,
ο ζέφυρος της καινοτομίας,
ο σιρόκος της φαντασίας,
ο λεβάντες της επιμονής,
ο γραίγος του οράματος,
καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας.
Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα!
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